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Spreekuren burgemeester en schepenen

Cuylaerts Dorien           burgemeester    N-VA

gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
                                       vrijdag                           9.30 - 11.30 u
gemeenschapscentrum :                                                     op afspraak

Werkgebied : veiligheid, politie, brandweer en burgerlijke stand

Van den Eijnden Bob    1ste schepen                              CD&V
gemeentehuis :                dinsdag                       18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum :   laatste dinsdag maand   18.30 - 19.30 u

Werkgebied : ruimtelijke ordening, openbare werken, 
Europese aangelegenheden en landbouw

Boeckx Jos                     2de schepen                                 SNR

gemeentehuis :                dinsdag                      18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand   18.30 - 19.30 u

Werkgebied : financiën, begroting, informatica, 
ontwikkelingssamenwerking, kinderopvang en kind & gezin

Geens Karl                     3de schepen        N-VA
gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum :                                                     op afspraak

Werkgebied : cultuur, bibliotheek, feestelijkheden, jeugd, mo-
biliteit, communicatie en erediensten

Keysers Lizette              4de schepen                                 SNR

gemeentehuis :                dinsdag                       18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum : 1ste maandag maand   18.30 - 19.30 u

Werkgebied : energie, tewerkstelling, toerisme en milieu

Maes Stef                      5de schepen                                N-VA

gemeentehuis :                maandag                    18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum :                                           op afspraak

Werkgebied : sport, personeel, onderwijs, middenstand en
lokale economie

De Visscher Wim           6de schepen - OCMW Voorz.     CD&V

gemeentehuis :                dinsdag                      18.30 - 19.30 u
gemeenschapscentrum :   laatste dinsdag maand   18.30 - 19.30 u

Werkgebied : sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid, derde
leeftijd en huisvesting

Openingstijden diensten
Gemeentelijke administratie 
en jeugd-, sport- en cultuurdienst                   Molenstraat 5
dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandag van 9.00 uur tot 12.30 uur 
en van 13.30 uur tot 19.30 uur

Containerpark De Meiren                            Ambachtsweg 14
dinsdag 8.00 uur - 12.00 uur & 12.30 uur - 19.00 uur
woensdag & vrijdag 8.00 uur - 12.00 uur & 12.30 uur - 15.30 uur
donderdag 8.00 uur - 12.00 uur, zaterdag 8.00 uur - 14.00 uur

Bibliotheek Centrum                                     Molenstraat 20
maandag 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur 
dinsdag 10.00 uur - 12.00 uur en 18.00 uur - 20.00 uur
woensdag 10.00 uur - 12.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur 
donderdag 10.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 10.00 uur - 12.00 uur en 18.00 uur - 20.00 uur
zaterdag 10.00 uur - 12.00 uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef                  Kerkdreef 61
maandag t.e.m. vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur 
en maandag van 15.30 uur tot 19.30 uur

VVV-kantoor                                                    Molenstraat 5
maandag 9.00 uur - 12.00 uur en 13.30 uur - 19.30 uur
dinsdag t.e.m. donderdag 9.00 uur - 12.00 uur 
en 13.00 uur - 16.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

Politie, wijkpost Rijkevorsel                             Molenstraat 5
maandag 9.00 uur - 12.00 uur en 17.00 uur - 20.00 uur
dinsdag 9.00 uur - 12.00  uur
woensdag 13.00 uur - 17.00 uur
donderdag 9.00 uur - 12.00 uur
vrijdag 9.00 uur - 12.00 uur

OCMW                                                             Prinsenpad 27
maandag t.e.m. donderdag van 8.30 uur tot 12.15 uur 
en van 13.00 uur tot 17.00 uur
vrijdag van 8.30 uur tot 13.15 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur

OCMW                        Kerkdreef 61, gemeenschapscentrum
dinsdag en donderdag van 10.00 uur tot 12.00 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur

Juridische dienst OCMW                                 Prinsenpad 27
donderdag van 14.00 uur tot 16.30 uur

PWA                                                                 Molenstraat 5
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
van 9.00 uur tot 12.00 uur
maandagavond van 17.30 uur tot 19.30 uur 
en na afspraak voor dringende zaken

Kinderclub                                                     Molenstraat 22
schooldagen : maandag, dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag : van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
vrije dagen en vakanties : van 6.45 uur tot 19.00 uur, 
collectieve sluiting in de week van 21 juli 
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub                                                      Pioenstraat 26
schooldagen : maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag :
van 6.45 uur tot aanvang school 
en van einde school tot 19.00 uur
woensdag : van 6.45 uur tot aanvang school, 
van einde school tot 13.00 uur, 
nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties : geen opvang in Sint-Jozef, 
zie Centrum
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Beste inwoners van Rijkevorsel,

We zijn met z’n allen in de ban van onze Rode Duivels en we hopen dat ze met een uitstekend resultaat zullen terug-

keren uit Brazilië.

Onze leerlingen en studenten moeten nog wel even een inspanning leveren om een goed rapport te kunnen voorleggen;

nadien wenkt een zee van tijd. 

Eind juni verwelkomen we ook weer onze inwoners die ons het voorbije jaar hebben vervoegd. Hierbij verkennen we

samen alle uithoeken van onze gemeente en nadien is er een ontvangst met een drankje en een warme babbel.

Tijdens de volgende maanden juli en augustus zullen de meesten onder ons kunnen genieten van een deugddoend

verlof. Meer tijd zal er beschikbaar zijn om met elkaar te leven en ook allerlei zomerse activiteiten worden nu aan -

gekondigd. Fietsroutes worden voorgesteld en plannen worden gesmeed voor straatbarbecues en andere feestjes.

Enkele grotere evenementen zijn gepland zoals de loopwedstrijden van “Rijkevorsel Leeft” op 29 juni; de “Grote prijs

Peter Brosens” met de kermis te Sint-Jozef op 26 juli; op 22 augustus is er het herdenkingsconcert “100 jaar Francis

Bay” in het gemeenschapscentrum te Sint-Jozef en op 30 augustus worden de kermiskoersen gereden in Rijkevorsel.

“Rijkevorsel Swingt” feest op de donderdagen in juli en op 8 augustus is er weer een triatlon te Sint Jozef. 

Op 31 augustus trekt de fietshappening “ Schakel Noord” door onze gemeente.

Laten we met dit alles rekening houden als we aan het verkeer deelnemen zodat alle activiteiten zonder ongelukken

kunnen afgesloten worden.

Onze jeugddienst en de kinderclub maken zich op om al onze jongeren tijdens de verlofperiode een leuke tijd te 

bezorgen.

Zoals verder in dit blad aangehaald starten we in het najaar met verschillende wegenwerken verspreid over gans 

Rijkevorsel; Hoge Heideweg, Eikendreef, Heesdijk, Berkenrijs en Sint Jozef.

Aan allen dus een deugddoend verlof toegewenst.

                                                                                                    Jos Boeckx

                                                                                                    Schepen van financiën, kinderopvang, 

                                                                                                    informatica en ontwikkelingssamenwerking.

Ps: denken we ook nog even aan onze affiche van mei nu openluchtfeestjes en fietstochten actueel zijn.

“ZWERFVUIL IS NIET MEER VAN DEZE TIJD”



B E S T U U R

De raad neemt kennis van het verslag van het beheers-
comité Scholengemeenschap De Schakel d.d. 2 april
2014, het verslag van het ABOC d.d. 28 april 2014 en het
verslag van de schoolraad d.d. 8 mei 2014.

Goedkeuring wordt gegeven aan de aanpassing van het
reglement “gemeentebelasting op het afleveren van 
administratieve stukken”. De belasting op het afleveren
van een internationaal bewijs wordt vastgesteld.

De eerste budgetwijziging van 2014 wordt vastgesteld.

De gemeenteraad gaat akkoord met de aanpassing van
de personeelsformatie waarbij een aantal functies wor-
den voorzien en waarbij de bijzondere aanwervings-
en/of bevorderingsvoorwaarden, de selectieprocedures
en selectiecommissies voor deze functies worden goed-
gekeurd.

De gemeenteraad verleent goedkeuring aan de onder -
tekening van de bijzondere gebruiksovereenkomst 
tussen de stad Turnhout en de gemeente Rijkevorsel,
waarbij de door Turnhout met subsidies aangekochte
ladderwagen met lange knikarm, brandweer Rijkevorsel
krijgt als standplaats, en waarbij de gemeente Rijke -
vorsel na ontvangst van een invorderingstaat, aan de stad
Turnhout de kosten van 155.701,30 EUR terugbetaalt.

De raad gaat akkoord met het ondergronds brengen van
de luchtnetten van de Helhoekweg van de Hoek tot aan
de Lozenhofstraat in functie van de heraanleg ‘Helhoek-
weg’ ten bedrage van € 89.473,88 incl. btw.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek
met nr. 14/13 en de raming voor de opdracht “Onder-
houdswerken 2014 - asfaltwegen”, opgesteld door de
Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vast -
gesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de
overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 118.941,00
excl. btw of € 143.918,61 incl. 21% btw.

Goedkeuring wordt verleend aan het bijzonder bestek
met nr. 14/14 en de raming voor de opdracht “Onder-
houdswerken 2014 - betonwegen”, opgesteld door de
Technische Dienst. De lastvoorwaarden worden vast -
gesteld zoals voorzien in het bijzonder bestek en zoals
opgenomen in de algemene uitvoeringsregels van de

overheidsopdrachten. De raming bedraagt € 281.092,10
excl. btw of € 340.121,44 incl. 21% btw.

Goedkeuring wordt verleend aan verrekening 4 voor het
vernieuwen en plaatsen van kader van de opdracht “Sint-
Willibrorduskerk. Renovatie schip - Perceel 3: binnen-
restauratie” voor het totaalbedrag in meer van 
€ 3.295,56 incl. btw.

De gemeentelijke vertegenwoordiger in de Algemene
Vergadering van IKA wordt aangeduid.

De mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers
in de Algemene Vergaderingen van intercommunales
Iveka, Cipal, Pidpa en Pontes worden vastgesteld zoals
eerder aangeduid.

De raad verleent gunstig advies aan de rekening 2013
van de Kerkfabriek Sint-Jozef.

De gemeenteraad gaat akkoord met de samenwerking
tussen IOK als opdrachtencentrale en het gemeente -
bestuur Rijkevorsel inzake de groepsaankoop van maal-
tijdcheques. De samenwerkingsovereenkomst groeps -
 aankopen, dewelke de basis zal zijn bij elke andere
groepsaankoop die IOK zal organiseren, wordt goed -
gekeurd.

Het sportsubsidiereglement voor sportverenigingen en
het aanvraagdossier sportsubsidies voor sport vereni -
gingen 2014-2019 wordt vastgesteld met ingang van 
1 juni 2014.

De retributie voor het huren van de parochiezaal Sint-
Jozef voor niet-inwoners van Rijkevorsel wordt aan -
gepast in het reglement. 

De gemeenteraad neemt er akte van dat de voorzitter van
de gemeenteraad, dhr. Lieven Van Nyen, zijn bevoegd-
heid overdraagt aan de burgemeester, mevr. Dorien 
Cuylaerts, bij tijdelijke afwezigheid of verhindering.

KORTE SAMENVATTING 
VAN DE GEMEENTERAADSZITTING 
VAN 26 MEI 2014
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De gemeenteraad organiseert

op 13 september 2014 vanaf 20.00u

BAL VAN DE BURGEMEESTER
Een feest voor jong en oud! Allen daarheen!
Plaats van afspraak: Parochiezaal in St-Jozef

INKOM GRATIS!
Voor de snelsten is een traktatie voorzien 

door onze burgemeester!

Tot dan!



B E S T U U R

De eerstvolgende gemeenteraadszitting vindt plaats 
op maandag 25 augustus 2014 vanaf 20.00 uur in de
raad zaal van het gemeentehuis.
Een bevestiging van de datum kun je lezen op de 
elek tronische informatieborden in het Dorp en aan de
Meir, het gemeentelijk aankondigingsbord langs de
Molen straat en onze website www.rijkevorsel.be onder
de rubriek Bestuur. De agenda wordt een achttal dagen
voor de raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan de
openbare zitting van de gemeenteraadsvergadering
bijwonen. In de raadzaal liggen een agenda en 
toelichting ter beschikking van het publiek.

De gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op
volgende data :
Administratie :
- Vrijdag 11 juli
- Maandag 21 juli
- Vrijdag 15 augustus
- Maandag 1 september
Recyclagepark :
- Vrijdag 11 juli
- Vrijdag 15 augustus
Bibliotheek :
- Vrijdag 11 juli
- Maandag 21 juli
- Vrijdag 15 augustus
- Sint-Jozef : van maandag 28 juli tot en met vrijdag 8

augustus
- Centrum : elke zaterdag in juli en augustus en

maandag 1 september
Kinderclub :
- Van maandag 21 juli tot en met vrijdag 25 juli
- Vrijdag 15 augustus

Op vrijdag 16 mei 2014 bracht Mevr. Cathy Berx, 
Gouverneur van de provincie Antwerpen, samen met de
deputatie een bezoek aan de gemeente Rijkevorsel. Met
het werkbezoek wil de provincie Antwerpen een aanzet
geven om te komen tot een vruchtbare interbestuurlijke
samenwerking met de gemeenten.
De Gouverneur en de deputatie werden feestelijk 
ontvangen in de raadzaal, waarna meteen werd gestart
met een werkvergadering in aanwezigheid van het 
college en de deputatie. Voor het gemeentebestuur van
Rijkevorsel was het een uitgelezen kans om de grote
lijnen van haar beleidsdoelstellingen, plannen en 
ambities te bespreken met het provinciebestuur. Ieder
lid van het college had een dossier voorbereid om te 
bespreken met het provinciebestuur. Knelpunten, 
vragen en/of voorstellen tot ondersteuning werden hier-
bij niet uit de weg gegaan. 
Na de werkvergadering werd een fietstocht aangevat
doorheen Rijkevorsel, gevolgd door een bezoek aan de
voormalige steenfabriek SAS en de Stenen Bergmolen. 
Het gemeentebestuur was achteraf zeer tevreden over
de uitwisseling met de deputatie. De Provincie -
gouverneur complimenteerde het gemeentebestuur
overigens met de properheid van de straten, de kwaliteit
van de wegen en met de deelname van de scholen aan
de provinciale verkeersactie 10op10.
Hierbij wil het gemeentebestuur dan ook iedereen 
bedanken die meegeholpen heeft tot het welslagen van
deze dag.

BEZOEK PROVINCIEGOUVERNEUR 
EN DEPUTATIE AAN RIJKEVORSEL

SLUITINGSDAGEN
GEMEENTELIJKE DIENSTEN

EERSTVOLGENDE
GEMEENTERAADSZITTING
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OPROEP : 
BEVLAG UW HUIS N.A.V.
VLAANDEREN FEEST !

Wij vragen aan de inwoners om hun huizen te bevlaggen
met de vlag van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli of 
tijdens de ’11-daagse Vlaanderen Feest’ van 28 & 29 juni
en van 4 tot 12 juli. De Vlag van de Vlaamse Gemeenschap
is ‘geel met een zwarte leeuw, rood geklauwd en getongd’



B U R G E R Z A K E N

Om naar het buitenland te reizen heb je officiële reis- of
identiteitsdocumenten nodig. Voor een aantal landen en
regio’s volstaat een identiteitskaart. Andere eisen een
paspoort, al dan niet met een visum of reistoestemming,
eventueel aangevuld met een inentingsbewijs.

Controleer daarom ruim op tijd of:
- Je identiteitskaart nog geldig is tot het moment

waarop je terug in België bent. In sommige gevallen
moet je identiteitskaart zelfs tot drie maanden na je
terugkeer nog geldig zijn;

- je kinderen jonger dan 12 jaar een kids-ID hebben;
- je voor het land van bestemming al dan niet een

internationaal reispaspoort nodig hebt.
Alle informatie over reisdocumenten, reisadviezen,
gezondheid en hygiëne in het buitenland, reis -
verzekeringen, veiligheidsproblemen,... vind je op de
website van Buitenlandse Zaken. Je kunt er per land 
opzoeken welke reisdocumenten je nodig hebt.

Identiteitsdocumenten verloren of gestolen?
Als je je identiteitsdocumenten kort voor je vertrek 
verliest, dan is er in sommige gevallen nog een 
oplossing:
- je kunt een voorlopige identiteitskaart aanvragen via

de dienst burgerzaken;
- je kunt met de spoedprocedure een nieuw paspoort

aanvragen bij de dienst burgerzaken.
Als je ook een nieuw visum moet aanvragen bij de 
ambassade of het consulaat van het land van 
bestemming dan kunnen de kosten hoog oplopen. Een
goede annuleringsverzekering kan ervoor zorgen dat de
kosten beperkt blijven.
Als je je identiteitsdocumenten verliest in het buiten-
land, of ze worden daar gestolen, dan kan dat voor heel
wat problemen zorgen. Van het verlies of de diefstal van
documenten moet je onmiddellijk aangifte doen bij het

dichtstbijzijnde politiebureau. Vraag een kopie van het
proces-verbaal. Ga in het buitenland met het proces-
verbaal en twee recente pasfoto's naar de plaatselijke 
ambassade of het consulaat van België voor een
noodreisdocument.

Tips
- bewaar je identiteitsdocumenten op een veilige

plaats;
- laat je documenten nooit onbeheerd achter in een

auto of een hotelkamer;
- neem een paar kopieën van je identiteitsdocumenten

mee en bewaar deze op een aparte plaats;
- noteer de nummers van de documenten op een apart

briefje. Wie kopieën van zijn identiteitsdocumenten
heeft of de nummers heeft genoteerd of wie zijn rijks -
registernummer kent, kan sneller worden geholpen
bij de ambassade of het consulaat.

Reispaspoort 6 euro goedkoper
Vanaf 4 juni is de prijs van de gewone reispas met € 6
gedaald en kost nu voor een volwassene € 70 en € 35
voor een kind. De prijzen voor de spoedprocedures 
blijven ongewijzigd: € 210 euro een minderjarige en
€ 245 voor een meerderjarige.

Prijsverhoging voor de afgifte van een internationaal
rijbewijs
Wanneer je naar een niet-Europees land reist kan het
zijn dat je een internationaal rijbewijs moet kunnen
voorleggen om er te mogen rijden. Dit zal je vanaf heden
€ 19,75 kosten en één pasfoto. Het document is drie jaar
geldig. Hou er rekening mee dat de aflevering doorgaans
drie weken duurt.

Geldigheidsduur identiteitskaarten 
gewijzigd vanaf 1 maart 2014
Vanaf 1 maart 2014 zal je elektronische identiteitskaart
10 jaar geldig blijven in plaats van 5 jaar vanaf de datum
van de aanvraag. 
Voor Belgische jongeren vanaf 12 jaar tot 18 jaar is de
geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaart
beperkt tot 6 jaar. Het uiterlijk van jongeren tussen 12
en 18 jaar verandert fel in die periode. Een kaart met een
geldigheidsduur van 10 jaar met dezelfde foto, die is
opgemaakt op twaalfjarige leeftijd, is dan ook niet
aangewezen noch aanvaardbaar.
De elektronische identiteitskaart zal 30 jaar geldig 
blijven voor Belgische burgers vanaf de leeftijd van 75
jaar en ouder. Je kunt steeds vrijwillig een elektronische
identiteits kaart aanvragen. Deze wijzigingen zorgen
voor een aanzienlijke vereenvoudiging voor de burger.

OP REIS ? BRENG OP TIJD 
JE IDENTITEITSDOCUMENTEN IN ORDE
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

Kies voor goedkopere groene energie
Wil jij besparen op je energiefactuur? En wil je daarbij
ook je steentje bijdragen tot een beter milieu? Doe dan
mee met de groepsaankoop groene stroom en gas van de
provincie Antwerpen. 
Onze gemeente steunt dit initiatief. Vanaf 1 juli tot en
met 28 september kun je vrijblijvend en zonder enige
aankoopverplichting inschrijven. 

Maandelijks betaal je een energiefactuur. Heb je er al
eens bij stilgestaan dat je op deze uitgaven mogelijks
kunt besparen? Uiteraard door minder energie te 
verbruiken maar ook door bewust je energieleverancier
te kiezen. Veel werk? Toch niet. 
Het Antwerpse provinciebestuur biedt aan al haar 
inwoners opnieuw de mogelijkheid om in te stappen in
een groepsaankoop groene stroom en gas. Jij hoeft je 
alleen maar in te schrijven voor 28 september. Zo bied
jij je samen met heel veel andere inwoners aan als één
aantrekkelijke klant op de energiemarkt. Energie -
leveranciers kunnen op de online veiling begin oktober
hun beste bod geven. Je hoeft dus zelf geen prijzen te
vergelijken. Na de veiling krijg je een persoonlijk aanbod
van de goedkoopste energie leverancier van de veiling.
Pas dan beslis je of je van energieleverancier verandert.

Stap voor stap begeleiding
De provincie zorgt voor de organisatie van de groeps-
aankoop met een stap voor stap begeleiding, van de vrij-
blijvende inschrijving tot en met de overstap van
leverancier.
Inschrijvingen verlopen via de website www.samen -
gaanwegroener.be. Je vindt er ook een antwoord op de
veel gestelde vragen. Na de veiling begin oktober krijg
je een gepersonaliseerd aanbod. Dit vergelijkt meteen de
veilingresultaten met de huidige tarieven. Pas dan beslis
je of je op het nieuwe aanbod ingaat. Ook bij je overstap
kun je rekenen op een helpende hand. 
Aangezien de federale regering besliste om de 
verbrekingsvergoedingen af te schaffen, kan iedereen
overstappen zonder verbrekingsvergoeding. 

Inschrijven
Neem je laatste eindafrekening (12 maanden) van 
elektriciteit en aardgas bij de hand en schrijf je online
in op www.samengaanwegroener.be (doorklikken op
provincie Antwerpen). Inschrijven kan van 1 juli tot en
met 28 september.
Heb je geen toegang tot het internet, dan helpt de 
gemeente je graag verder. Dit kan enkel in september
(van 2 september tot en met 25 september) en enkel voor
personen die niet over internet beschikken. Breng je
laatste jaarafrekening van elektriciteit en aardgas mee
zodat we alle gegevens meteen bij de hand hebben.

Voor meer informatie surf naar www.samengaanwe -
groener.be of bel 03 240 56 69.

Denk eraan: wie vorig jaar deelnam, dient zich opnieuw
in te schrijven om een jaar lang van de kortingsprijzen
te genieten!

In de periode van 15 juni tot en met 31 augustus kun je
dit jaar opnieuw je taxussnoeisel gratis binnenbrengen
op het containerpark. Zo ondersteun je de strijd tegen
kanker. Taxussnoeisel bevat baccatine, een actief 
bestanddeel dat wordt verwerkt in heel wat kanker-
medicijnen.

Praktisch: 
- Eénjarige, jonge, niet houtachtige scheutjes van max

20-30 cm. 
- Snoeisel opvangen op doek, niet mengen met ander

snoeisel of bladeren. 

Boomkwekerij Van Hulle B&C, initiatiefnemer van de
actie ‘Vergroot de hoop’, schenkt per ingezamelde m³
taxussnoeisel € 50 ten voordele van kanker bestrijding.
De opbrengst van deze actie zal integraal overgemaakt
worden aan het Olivia Hendrickx Research Fund vzw in
Herentals. 

GROEPSAANKOOP GROENE STROOM 
VOOR PARTICULIEREN

TAXUS TEGEN KANKER !
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D U U R Z A A M H E I D - M I L I E U

De nulmetingen (= inventarisatie van de huidige 
situatie) voor alle gemeenten in de Kempen zijn uit -
gevoerd. We weten hoeveel CO2 we zullen moeten
reduceren in de Kempen om de doelstelling van 
Kempen2020 te bereiken: nl. 532.213,48 ton. Maar wat
betekent dit nu eigenlijk?
20% minder fossiele energie verbruiken in de Kempen
komt symbolisch overeen met de jaarlijkse elektriciteits -
productie van 387 windmolens of de warmteproductie
van ongeveer 27 geothermiecentrales.

Volgende voorbeelden maken duidelijk hoe de doel-
stelling bereikt kan worden. Om de CO2-uitstoot van de
Kempense huishoudens met 20% te verminderen, zal
een combinatie van ingrepen gerealiseerd moeten 
worden, bijvoorbeeld: 
- 20% van de bestaande woningen grondig isoleren

(plaatsen van dak- en muurisolatie en hoog -
rendementsglas). 

- bijkomend plaatsen van PV-panelen op 20% van de
woningen alsook 30.000 nieuwe zonneboilers
(15 % van de woningen) en 10.000 warmtepompen
(5 % van de woningen). 

Door gelijktijdig in te zetten op minder verbruik én
meer hernieuwbare energieproductie wordt die doel-
stelling haalbaar. Uiteraard is dit niet alleen een taak
voor de huishoudens. Lopende acties zoals de samen -
aankopen en de goedkope energielening bieden hiervoor
alvast een interessante basis, maar moeten via gerichte
projecten meer armslag krijgen.

Voor de gemeente Rijkevorsel
zullen deze projecten uitge -
werkt worden tot een energie-
en klimaatactieplan. In het
voorjaar werd reeds een work-
shop georganiseersd als eerste
stap naar de opmaak van dit
plan. Bedoeling van de work-
shop is om de aanwezige 
kennis en ervaring inzake alle

relevante beleidsdomeinen in de gemeente op dit vlak te
bundelen. Dit moet dan leiden tot een ontwerp-actieplan
dat ter bespreking zal voorgelegd worden aan het 
college, adviesraden en finaal voor goedkeuring aan de
gemeenteraad.

Aan de imkers van Rijkevorsel wordt jaarlijks een premie
toegekend ter ondersteuning van hun werking.
Onder imker wordt verstaan : een persoon die zich 
bezighoudt met de domesticatie van bijen voor de 
bestuiving van planten en winning van honing en bijen-
was.
De premie bedraagt € 70 per jaar. Deze dient jaarlijks te
worden aangevraagd en kan slechts toegekend worden
wanneer voldaan is aan volgende voorwaarden :
- de imker dient op moment van de premieaanvraag

actief bezig te zijn met imkeren
- de imker moet geregistreerd zijn bij het Federaal

Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen
(FAVV)

- de aanvrager dient een controlebezoek te aanvaarden
van een bevoegde gemeenteambtenaar die zich kan
vergewissen of het voorwerp van de premie overeen-
stemt met de praktijk.

Het aanvraagformulier voor het bekomen van de premie
is terug te vinden op de website van de gemeente
(www.rijkevorsel.be - diensten-milieu-subsidies) of kan
afgehaald worden op de milieudienst. 

20% BESPAREN OP ENERGIE
EN CO2-UITSTOOT TEGEN 2020,
WAT HOUDT DAT IN ?

HERINNERING IMKERPREMIE
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Aan het kanaal te Sint-Jozef, ter hoogte van het terras
tegenover de Meir, zijn door de gemeente plasbermen
aangelegd. Door het aanleggen van een zacht hellende
oever  worden overgangszones tussen natte en droge
zones gecreëerd waarbij verschillende plantensoorten
een geschikte biotoop kunnen vinden. In de oever wordt
dan plaatselijk iets dieper gegraven zodat er een plas-
berm ontstaat. 
De natuurwaarde, ofwel soortenrijkdom van de vegetatie
op een plasberm, is vaak reeds na verloop van een relatief
klein aantal (drie tot vijf) jaren hoger dan die van de 
‘onbehandelde’ aangrenzende slootkant.
De aanleg van deze bermen kadert nog in de heraanleg
van de dorpskern die enkele jaren geleden werd uit -
gevoerd. Het is een bijkomende manier om de ver -
bondenheid tussen het kanaal en de dorpskern te
versterken.

Verschillende wegen zullen dit jaar nog een opknapbeurt
ondergaan. In de Hoge Heideweg en de Eikendreef wordt
eerst het asfalt gefreesd. De onderlaag of fundering
wordt hersteld waar nodig. Daarna wordt een nieuwe
toplaag asfalt aangebracht. Een gedeelte van de Eiken-
dreef zal echter in beton aangelegd worden. Het betreft
hier het laatste stuk tegen de Beersebaan.
In de Houtelweg, het deel van Hoogstraten tot aan de
Heesbeekweg, wordt een bestrijking op het wegdek 
aangebracht. Een bestrijking bestaat uit het sproeien van
een bindmiddel afgestrooid met steenslag. Het heeft tot
doel het opnieuw verrijken van verarmd asfalt en het 
opnieuw bekomen van een voldoende stroefheid. Een 
bestrijking laat ook toe kleinere scheuren te herstellen.
De Heesdijk, een gedeelte van de Berkenrijs en het stuk
asfalt op Sint-Jozef tegen de grens met Beerse, zullen in
beton worden aangelegd.
Bij het plannen van de werken werd er uiteraard op gelet
dat er geen conflicten zijn met de omleidingen van 
andere werken in uitvoering. 
De werken zullen in principe in het najaar worden uit-
gevoerd.

Intussen werden de drie fasen van de werken aan de
Sint-Willibrorduskerk beëindigd. Het betreft hier de
buitenrestauratie met name de gevel- en dakwerken aan
het schip van de kerk, de vernieuwing van de elektriciteit
en als allerlaatste fase de interieurwerken, die vooral 
bestonden uit het schilderen van de plafonds.

Al jaren geleden werd aangekondigd dat alle gemeenten
vanaf 1 januari 2015 pesticidenvrij dienen te zijn. De
gemeente Rijkevorsel heeft de voorbije jaren al veel 
inspanningen gedaan om zich voor te bereiden op deze
verandering in het groenbeheer. Zo is Sint-Jozef reeds
enkele jaren een proefproject voor het pesticidenvrij
groenonderhoud.
Er werd al veel ervaring opgedaan met verschillende 
onderhoudstechnieken. Verschillende parken en plein -
tjes werden opnieuw aangelegd. Bij wegen- en 
rioleringswerken wordt meer aandacht geschonken aan
de uitvoeringswijze van de verhardingen. Afgaand op
onze ervaringen, de opmerkingen van de bevolking, en
rekening houdend met kwaliteit, plantendiversiteit en
duurzaamheid zijn de resultaten zeer bevredigend.
Praktisch gezien wil dit zeggen dat wij onder andere
meer met vaste planten werken, dat er gekozen wordt
voor haagsoorten die maar één snoeibeurt per jaar be-
hoeven, dat een deel van de grasvelden extensief beheerd
wordt en dat verhardingen worden aangelegd met een
minimum aan voegen.
Natuurlijk kunnen wij niet op alle plaatsen tegelijkertijd
zijn. We verwachten van de bewoners dan ook een zekere
tolerantie als er op sommige locaties wat langer onkruid
blijft staan of het snoeiwerk even op zich laat wachten. 

AANLEG PLASBERMEN SINT-JOZEF

ONDERHOUDSWERKEN WEGEN 2014

SINT-WILLIBRORDUSKERK AFGEWERKT

GROENONDERHOUD IN DE GEMEENTE



R U I M T . O R D E N I N G

Het gemeentebestuur wil een voortrekker zijn wat 
betreft de promotie van milieuvriendelijke mobiliteit. In
het kader hiervan werd samen met EV-Point een oplaad-
paal voor elektrische voertuigen geplaatst aan parking
zuid, tegen de haag aan de Oude Pastorij.

EV-Point en Natuurpunt hebben samengewerkt om 
zoveel mogelijk mensen warm te maken voor een duur-
zame elektrische mobiliteit. De overschakeling naar
elektrisch rijden op groene stroom is hierbij een belang-
rijke stap vooruit. Daarvoor is echter een dicht netwerk
van publieke oplaadpunten cruciaal. EV-Point bouwt
zo’n netwerk voor het publiek uit, zodat morgen 
iedereen elektrisch kan tanken. Met de promotie van
groen en elektrisch rijden wil het gemeentebestuur de
CO2-emissie verminderen, de klimaatverandering 
tegengaan en de productie van hernieuwbare energie
promoten.

Voor het gebruik van de oplaadpaal vind je de nodige 
informatie op de website www.ev-point.be. We willen al
wel meegeven dat iedereen eenvoudig en goedkoop kan
laden met een EV-Pass, de smartphone applicatie of via
SMS. Hoewel de oplaadpaal twee oplaadpunten heeft,
wordt slechts één parkeerplaats exclusief voor een 
elektrisch voertuig voorbehouden.

Gemeente Rijkevorsel,

Het publiek wordt ervan in kennis gesteld dat er wordt
overgegaan tot een onderzoek de commodo et in -
commodo in verband met de te nemen beslissingen in
toepassing van artikel 4 van de wet van 28 december
1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen.

Het onderzoek heeft plaats van 11 juni 2014 tot en met
1 juli 2014

De stukken zijn neergelegd in het gemeentehuis bij de
Technische dienst (1ste verdieping). De lokalen zijn toe-
gankelijk voor het publiek: maandag van 9.00 tot 12.30
uur en van 13.30 tot 19.30 uur en dinsdag, woensdag, 
donderdag en vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

De klachten of opmerkingen over de beslissingen die het
voorwerp uitmaken van het onderzoek, moeten per 
aangetekende brief met bewijs van ontvangst aan de 
burgemeester worden overgemaakt vóór het verstrijken
van de termijn die bepaald werd voor het onderzoek.
                                                                           
                                                 Rijkevorsel, 10 juni 2014

De Burgemeester,
D. Cuylaerts

OPLAADPUNT ELEKTRISCHE VOERTUIGEN

WET VAN 28 DECEMBER 1967 BETREFFENDE 
DE ONBEVAARBARE WATERLOPEN

BERICHT VAN ONDERZOEK 
DE COMMODO ET INCOMMODO
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GEMEENTEBESTUUR
RIJKEVORSEL

Deze INFO en ook vorige 

edities online te lezen via

www.rijkevorsel.be
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Tijdens de maanden juli en augustus is Vlieg op bezoek
in de bib. De schat van Vlieg zit ook dit jaar weer verstopt
achter slot en grendel. Daarom een oproep aan alle 
kinderen van de lagere scholen van Rijkevorsel, kom
naar de bib en zoek de schat !
Voor elke leeftijd ligt er een aangepaste vragenbundel
klaar met weetjes- en opzoekvragen. Als je alle vragen
juist oplost vind je de code om de schatkist te openen en
natuurlijk mag je dan een stukje van de schat mee -
nemen. Vanaf 1 juli tot 29 augustus kun je op zoek gaan
naar de schat in de bibliotheek aan de Molenstraat of in
de Aster Berkhofbibliotheek, Kerkdreef 61, Sint-Jozef.
De kleuters van Rijkevorsel mogen hun tekeningen
mooi ingekleurd binnenbrengen in één van beide 
bibliotheken. Zij worden beloond met een kleine 
attentie.
De openingsuren van de bibliotheken vind je terug op
onze onlinecatalogus http://rijkevorsel.bibliotheek.be
Je bent de hele zomer lang van harte welkom in de bib!

Vanaf 1 juli start onze vakantie-
leesactie. 
Deze actie loopt zowel voor de
jeugd als voor de volwassenen.
Bij elk leesboek of strip krijg je
een invulblaadje mee. Vul je
naam en adres in en steek je
blaadjes in de doos als je de boeken terugbrengt naar de
bib. Tot 13 september kun je de ingevulde formuliertjes
inleveren. 
Uit alle inzenders worden enkele gelukkigen geloot. 
Zij winnen een boekenbon  van Standaard Boekhandel. 
Voor groot en klein: lezen is de boodschap!!!

Op 8 september 2014 bespreekt de leesclub het boek:
Schitterende ruïnes van Jess Walter. Schitterende ruïnes
vertelt het verhaal van een onmogelijke, maar on -
verwoestbare liefde. Op onnavolgbare wijze verbindt Jess
Walter het landelijke Cinque Terre van 1962 met het 
genadeloze Hollywood-bestaan vandaag de dag.  
Schitterende ruïnes handelt over tijd, over het moment
dat voorbijgaat zonder dat we er erg in hebben en over
het verleden dat we soms als een ruïne achterlaten.
Personen die interesse hebben in de leesclub zijn 
welkom op maandag 08/09/2014 om 20.00 uur in de 
parketzaal boven de bib, Molenstraat 20. 

Voor meer info kun je terecht bij Xavier Rombouts :
Xavier.rombouts@telenet.be

JEUGD 
Kijk- en prentenboeken
- Vrolijk (Hout, Mies van) [P2]
- Kleuren (MacBratney, Sam) [P2]
- Bang mannetje (Stein, Mathilde) [P4]
- Trol en het Pietertje (Stower, Adam) [P4]
- Het madiba-boek (Mandela, Nelson) [P6]
- Zingen met elfje Marie (Rieu, J-P) [P3]
- De wondertuin (Dendoven, Gerda) [P6]

AA-boeken (niveau-lezen) 
- Chinese maankoekjes (BEL Niveau 7)
- Het vliegende vuurspook (BEL Niveau 6)
- Job en de duif schrikken zich een bult 

(VLIE Niveau 5)

A-boeken (7-9 jaar)
- Detectivebureau Trio & co : De verdwenen monster-

kaarten (KLEIN, Martin)
- Schaatsen in de mist (KUYPER, Hans)
- Ik ben een goochelaar (LIESHOUT, Ted van)

SCHATTENJACHT IN DE BIBLIOTHEEK...

ZOMERVAKANTIE-LEESACTIE

DE LEESCLUB LEEST ...

EEN GREEP UIT ONZE NIEUWE 
AANWINSTEN JULI-AUGUSTUS 2014  

JULI & AUGUSTUSNIEUWS 
VAN DE GEMEENTELIJKE
OPENBARE BIBLIOTHEEK
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- Gestolen overwinning (GEMERT, Gerard Van)
- Een miniheks in het Weerwolvenbos 

(LOON, Paul van)

B-boeken (9-12 jaar)
- For girls only : De meisjes tegen de jongens 

(AAR, Hetty van)
- De Bende van Teiresias : Het Heilig Hout brandt 

zonder pijn (TIJSMANS, Mark)
- Ufo’s gespot (DELRUE, Thijs)
- Flashmob (DIDELEZ, Guy)
- Seekers : Bij het Groot Berenmeer (HUNTER, Eric)

C-boeken (12-16 jaar)
- Project Persefone : Het experiment 

(GAGNON, Michelle)
- Omhulde stad : Het tweede boek van de bijzondere

kinderen van mevrouw Peregrine (RIGGS, Ransom)
- Hermelijn (MIEGHEM, Hilde van)
- Eind van de wereld (ROSE, Malcolm)
- Bloedrode maan (Townseend, John)
- 15 dagen zonder hoofd (COUSINS, Dave)
- Bunkerdagboek (BROOKS, Kevin)

Voorleesboeken
- Pim en Pom : Het grote avontuur 

(WESTENDORP, Fiep) 
- Kolletje tovert verhalen (FELLER, Pieter)

Jeugd Non-fictie
- De vrolijke lente [J Natuur : Seizoenen (groen)]
- Het grote heldenhandboek 

[J Beroemde personen (wit)]
- Lannoo’s grote encyclopedie van alle kennis

[j Encyclopedieën (wit)]
- De grote oorlog. Een kijkboek over de Eerste Wereld-

oorlog [J Geschiedenis : Wereldoorlogen (blauw-
groen)]

VOLWASSENEN
Volwassenen fictie
- De schilder (ROBERTS, Nora)
- Toen het leven nog van ons was 

(IZAGUIRRE, Marian)
- Duivelspoort (CUSSLER, Clive)
- De wortels van het kwaad (COSTANTINI, Roberto)
- De langschepen (BENGTSSON, Frans G.)
- Het verlangen naar Mill River (CHAN, Darcie)
- Veertig dagen zonder schaduw (TRUC, Oliver)
- Een pad vol wilde bloemen (HARRISON, Sarah) 
- Verlaten (LINK, Charlotte)
- Donderdagskinderen (FRENCH, Nicci)

Volwassenen Non-fictie
- Delicious : Het vleesboek [629.71]
- Het lekkere buitenleven (De Clercq, Peter) [629.31]
- Me-time (Prenen, Martine) [615]
- Voor hetzelfde geld [342]
- Uw pensioen onder vuur? Vecht terug 

(Scholliers, Mark) [396.84]
- Windows 8.1 : de handleiding [525.1]
- Little black book (Valkiers, Sofie) [907.2]
- Koken : Het handboek Ter Duinen [629.2]
- Meringue : zoet zalig en oogverblindend schuim

[629.75]

Prachtige zomerdagen hebben ook een schaduwzijde :
hete temperaturen kunnen gepaard gaan met veel ozon
in de lucht. Zowel de hitte, de zon als de ozonpieken
kunnen de gezondheid schaden. Een aantal algemene
maatregelen kunnen de risico’s gelukkig beperken.

- Drink meer dan gewoonlijk :
• drink bij voorkeur mineraal water
• vermijd alcoholische dranken en dranken met veel

suiker
• help baby’s, jonge kinderen en hulpbehoevenden

voldoende te drinken !
- Blijf binnen : in de binnenlucht is minder ozon dan

in de buitenlucht.
- Zoek de koelte op en koel je lichaam regelmatig af

(douche, bad, zwembad,...)
- Rust voldoende en beperk lichamelijke inspannin-

gen.
- Bescherm je tegen de zon

met een degelijk 
beschermende zonne-
crème en een hoedje.

Meer informatie over gezond-
heidseffecten, preventieve tips
en maatregelen vind je op
www.zorg-en-gezondheid.
be/hittealarm.

TIPS EN VOORZORGSMAATREGELEN 
BIJ HITTE- EN OZONPIEKEN



Wat is het?
De Raad van Bestuur van het Plaatselijk Werkgelegen-
heidsagentschap (PWA) heeft beslist om te starten met
een gezelschapsdienst. Het betreft een proefproject
waarin men zich richt naar personen die nood hebben
aan gezelschap, een babbel, een wandelingetje maar
eveneens naar hun familie zodat dit voor hen mogelijk
de dagelijkse zorg verlicht en ze enkele uurtjes vrije tijd
voor zichzelf hebben. In eerste instantie en logischer-
wijze zijn ouderen, zieken, gehandicapten, … de 
beoogde doelgroep, maar uiteraard zal iedereen gebruik
kunnen maken van deze dienst. Wij zullen gezelschap/
oppas aanbieden bij de mensen thuis of in het rusthuis.
Dit kan éénmalig zijn, of bijvoorbeeld 2 uurtjes per
week, of een halve dag per maand, … afhankelijk van
ieders persoonlijke wensen. Het is niet de bedoeling dat
er verzorgende taken worden verricht.

Hoe werkt het?
Jijzelf of één van je familieleden doet een aanvraag bij
de PWA-dienst. Vervolgens wordt er een PWA-werk -
nemer aangesteld waarmee je vooraf kunt kennismaken.
Na de kennismaking en goedkeuring wordt de inschrij-
ving in orde gemaakt. Je kunt uiteraard te allen tijde de
hulp stopzetten of het aantal uren verminderen of 
vermeerderen.

Hoeveel kost het? 
Je betaalt de PWA-werknemer met PWA-cheques 
(1 PWA-cheque = 1 werkuur). 
Deze cheques kunnen aangekocht worden :   
- bij de PWA-dienst op het gemeentehuis : deze kosten

€ 5,95 per cheque. 
Als je echter een verhoogde tegemoetkoming geniet,
zal er per maand voor maximum 4 cheques (voor 4
uren) een korting gegeven worden van € 1,95 per
cheque. Je betaalt dus voor de eerste 4 uren € 4,00
per uur en vervolgens € 5,95 per uur. 
Deze cheques zijn niet fiscaal aftrekbaar.

OF
- bij de uitgiftemaatschappij van de cheques met name

Accor in Brussel : deze kosten 7,20€ per cheque. Als
je een verhoogde tegemoetkoming geniet, kosten ze
€ 5,95 per cheque.  
Deze cheques zijn wél fiscaal aftrekbaar. 

Na fiscale aftrek komt een cheque op ongeveer € 4,20. 

Graag meer informatie?
Voor meer info kun je terecht bij de PWA-dienst :
Gemeentehuis Rijkevorsel, Molenstraat 5
tel. : 03 340 00 58, fax : 03 340 00 70
e-mail : greet.de.gruyter.pwa@rijkevorsel.be

openingsuren :
maandag van 9.00 uur tot 12.00 uur 
      en van 17.30 uur tot 19.30 uur
dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
woensdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
donderdag van 9.00 uur tot 12.00 uur
vrijdag van 9.00 uur tot 12.00 uur

De Piperband Pagus Wasia Pipes & Drums komt
opnieuw naar Rijkevorsel op zondagavond 13 juli.

Wie herinnert zich nog de piperband op het molen -
terrein 2 jaar geleden tijdens die warme zomerdag in
augustus of de prachtige galmen in de Sint-Willibror-
duskerk december vorig jaar?
Ongetwijfeld hebben de pipers in het verleden reeds aan
menigeen kippenvelmomenten bezorgd.

De tweede zondag van juli is het naar goede gewoonte
opendeurdag in de molen.  Deze dag zal worden
afgesloten met een uniek optreden van de band.

Iedereen van harte welkom vanaf 19.00 uur op een 
hopelijk warme zomeravond, op het molenterrein, om
te genieten van het repertoire van de piperband Pagus
Wasia Pipes & Drums.
Let wel : bij extreem slecht weer zal deze activiteit niet
doorgaan.

PWA-GEZELSCHAPSDIENST

PIPERBAND PAGUS WASIA PIPES & DRUMS
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Sinds 1986 zijn Frans Van Laer en zijn vrouw Hilda
Vermeiren van de Looiweg bezig met de geheimen van
de Border Collie te leren ontdekken. Ze hebben kennis
opgedaan om met de honden te werken, sporten en zelfs
zijn er mensen die er mee dansen. Dit hondenras heeft
enorme capaciteiten die een ander ras helemaal niet
bezit. Het is dan ook geen hond voor iedereen. Ze zijn
zeer slim en willen altijd bezig zijn.

In 1987 werd onder enkele Border Collievrienden de
VZW Belgian Border Collie Club opgericht, een rasclub
enkel voor Border Collies. Deze (BBCC) is gelegen in
Vlimmeren, D’Aeste Beemden. Een plaats waar mensen
samenkomen om hun Border Collie te leren begrijpen
en er mee om te gaan. De BBCC beschikt over een kudde
schapen (Houtlanders) waar het ’schapendrijven’ mee
wordt aangeleerd.

Voor Frans is het een hele eer om de kwaliteit van de
Border Collie aan de mensen te tonen door af en toe eens
op te treden. Hij houdt dan ook van uitdagingen en heeft
al met verscheidene diersoorten kunnen werken o.a.
schapen, eenden, ganzen, alpaca’s, koeien, bizons,... Vele
jaren is hij in Groot-Brittannië op zoek geweest naar de
oorsprong van dit ras. Daar waar deze honden werden
geselecteerd en ontwikkeld op hun werkvermogen.

Wil je Jill, Jock,... aan het werk zien aan de molen, 
kom en laat je verrassen van wat de Border Collie in
petto heeft ! Zondag 10 augustus vanaf 13.00 uur op het 
molenterrein.

BORDER COLLIE’S VAN ’T LAERHOFSTEE
OP HET MOLENTERREIN OP 10 AUGUSTUS

In Rijkevorsel kun je starten in de 
Cementzakkenhut te Sint-Jozef Rijkevorsel.
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Taal is een belangrijk gegeven in het leven van ons en
van onze kinderen:  luisteren, spreken, lezen….
Dit schooljaar zijn er weer verschillende initiatieven
geweest om onze kinderen aan te zetten tot veel en graag
lezen.

Er was de gedichten dag waarop gewerkt werd rond
gedichten over “Verwondering”. Sommige kinderen 
gingen daarna zelf aan de slag en schreven gedichten
over dingen die hen verwonderen. 
Tijdens de voorleesweek hadden de leerkrachten zich
verkleed in een sprookjesfiguur om zo voor onze
kinderen te  vertellen. We zagen een prinses, een wolf,
Roodkapje...

Vele klassen hebben
dit schooljaar de bib
bezocht. 
Om te ontdekken:
Touwtje Trek (eerste
leerjaar), om een
schrijver te ont-
moeten (alle leer-
jaren), om een rondleiding te krijgen (vierde en zesde
leerjaar). Om de drie weken werd de bib ook bezocht om
boeken te ontlenen.  

Tijdens de boekenweek
hebben de kinderen en
leerkrachten zoveel mogelijk
boeken gelezen. De kinderen
werden uitgedaagd om
zoveel te lezen dat we stapels
konden maken die evenhoog
waren dan enkele van onze

meesters of juffen… vijf torens hebben ze kunnen
bouwen. Een goede tip van Sam was: “We kiezen er
meesters of juffen uit die niet te groot zijn.”

Onze kleinsten hebben samenleesmomenten (peer-tu-
toring) gehad met onze kinderen van vijf en zes. Gezellig
per twee samen lezen in een boek. 

Lezen ?? Dat is gewoon Top i

LEZEN IN DE WEGWIJZER ... 
OMDAT LEZEN EEN WERELD 
VAN VERSCHIL MAAKT

KLASLIJSTEN
De lijsten met de klasverdeling 

zullen vanaf woensdagmiddag 2 juli 

uithangen aan de school.

Inschrijvingen:
van 30 juni tot en met 4 juli

van 9.00 uur tot 12.00 uur of na afspraak

van 20 augustus tot en met 29 augustus 2014

van 9.00 uur tot 12.00 uur of na afspraak

tel. 03 340 00 60 of 03 314 42 76

onthaalmoment nieuwe leerlingen:
vrijdag 29 augustus van 16.00 uur tot 18.00 uur
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In het kader van “De cinema komt naar je toe!” wordt op
woensdag 9 juli ’De Leeuw van Vlaanderen’ vertoond. De
filmvoorstelling verloopt in samenwerking met de Vlaamse
Kring Rijkevorsel.

Het verhaal gaat als volgt:
“In het begin van de 14de eeuw staat het graafschap
Vlaanderen onder Franse voogdij. In West-Vlaanderen zijn
er opstanden ontstaan. Vooraanstaande Fransen komen de
oude graaf van Vlaanderen vragen zich naar de Franse 
koning te begeven en zich te onderwerpen. Hij vertrekt en
hij wordt gearresteerd. Wanneer kort daarna Filips De
Schone een officieel bezoek brengt aan Brugge, wordt hij
maar koeltjes ontvangen. De bevolking wordt opgehitst
door Pieter De Coninck en ook Jan Breydel laat zich niet
onbetuigd. Intussen oefent de Franse edelman Jacques 
de Chatillon een waar schrikbewind uit in Brugge. De 
opstandelingen verlaten de stad. Franse soldaten vergrijpen
zich aan de achtergebleven families. De Vlamingen nemen
weerwraak op de Fransen. Als koning Filips dat verneemt,
stuurt hij een groot leger naar Vlaanderen om de rebellie
de kop in te drukken. De Vlamingen verzamelen zich rond
Kortrijk en wachten de strijd af.”.

De vertoning van “De Leeuw van Vlaanderen” gaat door in
de Kapel van het voormalige Klooster en start om 20.00
uur. Voor en na de film is er een klein café voorzien. 

Inschrijven is verplicht en kan via: 
cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 37.

Van 8 augustus t.e.m. 11 november 2014 loopt in het
Aster Berkhof museum (Kerkdreef 61, 2310 Rijkevorsel)
de tentoonstelling “Leven met de ‘Groote Oorlog’ - 1914-
1918”. 

Deze tentoonstelling bevat o.a. een schat aan informatie
omtrent de gesneuvelde Rijkevorselse soldaten!

Openingsuren in de maand augustus :
- zaterdag 9 augustus 2014 tussen 10u en 17u;
- zondag 10 augustus 2014 tussen 10u en 17u;
- woensdag 13 augustus 2014 tussen 13u en 17u;
- zondag 31 augustus 2014 tussen 13u en 16.30u;

Voor meer info over deze tentoonstelling en voor
bezoeken op afspraak:
- cultuurdienst Rijkevorsel: cultuurdienst@rijke -

vorsel.be of 03 340 00 37;
- Heemkundige Kring Rijkevorsel: jan.hendriks4@

telenet.be;
- VVV-Toerisme Rijkevorsel: marc_vdl@hotmail.com.

Tevens nodigen wij jullie ook uit op de herdenkings -
viering op vrijdag 8 augustus a.s. om 18.00 uur in de
Sint-Jozefkerk. 

Deze organisatie is een samenwerking tussen het
gemeente bestuur van Rijkevorsel, de Heem kundige
Kring van Rijkevorsel, de Oud-Strijders van Rijkevorsel
en VVV-Toerisme Rijkevorsel.

TENTOONSTELLING ’LEVEN MET 
DE GROOTE OORLOG - 1914-1918’

DE CINEMA KOMT NAAR JE TOE !
’DE LEEUW VAN VLAANDEREN’



Op vrijdag 22 augustus organiseert het gemeente bestuur
van Rijkevorsel i.s.m. Rijkevorsel-Leeft VZW, Koninklijke
Brass Band Condor, Koninklijke Fanfare Vermaak na 
Arbeid en Koninklijke Harmonie Broederband een 
concert i.h.k.v. de 100ste geboortedag van Francis Bay 
in het Gemeenschapscentrum (Kerkdreef 61, 2310 
Rijkevorsel). 

Francis Bay (°1914 te Rijkevorsel - † 2005 te Bonheiden)
was een Belgische dirigent/arrangeur die vooral bekend-
heid verwierf als dirigent van het BRT-orkest en als 
dirigent van de Vlaamse inzendingen voor het Euro -
visiesongfestival. 

Voor dit concert worden de 3 Rijkevorselse muziek -
maatschappijen bijgestaan door niemand minder dan
Connie Neefs. 

Het concert “100 jaar Francis Bay” gaat van start om
20.00u en de inkom is geheel gratis!

Voor meer informatie omtrent dit concert kun je terecht
bij de cultuurdienst via: cultuurdienst@rijkevorsel.be of
03 340 00 37.

We raden aan om tijdig aanwezig te zijn, aangezien de
interesse voor het concert groot is.

Op woensdag 27 augustus organiseert het gemeente -
bestuur van Rijkevorsel i.s.m. Cultuurraad Rijkevorsel
een openluchtcinema van de “FC De Kampioenen”- film
in een gezellige zomerse sfeer op de speelplaats van 
Gemeenteschool De Wegwijzer. 

Het verhaal van de film :
“Balthazar Boma, de voorzitter van FC De Kampioenen,
wil zich met Goedele Decocq vestigen in een wijnkasteel
in de Provence. Hij nodigt de hele ploeg uit voor een
vriendenmatch tegen Saint-Tintin, de ploeg van zijn
zakenpartner Albert Tartuffe. Albert is een handlanger
van een sjeik en heeft Boma uitgenodigd met bij -
bedoelingen. Zo probeert hij Boma het wijnkasteel te
verkopen. 
De vrouwen van de voetballers hebben aanvankelijk
weinig zin om mee te gaan, maar vertrekken uiteindelijk
toch. Het wordt een lange en bewogen busrit met 
Fernand Costermans als reisleider. De reis verloopt niet
zonder slag of stoot en wat de kampioenen niet weten,
is dat Boma wil stoppen met de ploeg.”

De filmvertoning start om 21.00u. De deuren gaan reeds
open om 20.00u. De inkom voor deze filmvertoning is
geheel gratis. De drank is aan democratische prijzen!
Een eigen stoel/kussen/deken meebrengen is aan te
raden daar er slechts een beperkt aantal stoelen aan -
wezig is. Bij slecht weer gaat de filmvertoning door in
de turnzaal van De Wegwijzer. 

Voor meer informatie omtrent deze filmvertoning kun
je terecht bij de cultuurdienst via: cultuurdienst@
rijkevorsel.be of 03 340 00 37.

OPENLUCHTCINEMA ’FC DE KAMPIOENEN’
27 AUGUSTUS 2014

CONCERT 100 JAAR FRANCIS BAY
22 AUGUSTUS 2014

C U L T U U R
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De cultuurraad reikt om de twee jaar een prijs uit aan
een inwoner van Rijkevorsel en aan een vereniging die
zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op een breed
cultureel vlak in de gemeente of erbuiten. Op vrijdag-
avond 14 november 2014 om 20u worden in de raadzaal
van het gemeentehuis onder grote ‘culturele’ belang -
stelling de winnaars van de Cultuurprijzen 2014 bekend-
gemaakt. De prijs voor een bekroonde vereniging bestaat
uit een geldsom en een oorkonde. Voor een bekroonde
persoon is er een waardevolle attentie en een oorkonde
voorzien.
Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel kan zichzelf
of iemand anders voordragen. Een formulier voor 
kandidaatstelling kan opgehaald worden bij de cultuur-
dienst in het Klooster of in de Aster Berkhofbibliotheek
te Sint-Jozef. Het formulier kan gedownload worden op
de website van de gemeente www.rijkevorsel.be (klik
links op “diensten”, vervolgens op “Cultuur” en dan op
“Cultuurraad”. Op deze pagina vind je onderaan een link
terug waar je het formulier kunt downloaden).
De kandidaturen kunnen ingediend worden tot 22 
september 2014 !

REGLEMENT
CULTUURPRIJS RIJKEVORSEL 2014

I. De prijs.
1. De Cultuurraad reikt om de twee jaar twee cultuurprijzen uit. Eén

prijs gaat naar een vereniging die lid is van de Cultuurraad van 
Rijkevorsel, en één prijs naar een nog levende persoon uit Rijke vorsel.

2. De prijs wordt toegekend aan een persoon en/of vereniging die zich,
zowel in als buiten de gemeente Rijkevorsel, verdienstelijk heeft 
gemaakt op het culturele of socio-culturele vlak, op één van de 
volgende domeinen:
- de bescherming van de luister van de taal; 
- de schone kunsten, in de breedste betekenis; 
- de artistieke, intellectuele, morele en sociale vorming en de 

permanente vorming in het algemeen; 
- de culturele animatie, de vrijetijdsbesteding en het toerisme; 
- het verwerven, het behoud en de bescherming van het cultureel

patrimonium en de musea.
3. De prijs voor de bekroonde vereniging bestaat uit een geldsom en een

oorkonde, de prijs voor de bekroonde persoon bestaat uit een 
waardevolle attentie en een oorkonde.

II. De kandidaten.
4. Elke vereniging of inwoner van Rijkevorsel kan slechts één kandi -

datuur indienen.
5. De kandidaturen moeten worden ingediend op het gemeentehuis, op

de daarvoor bestemde kandidatuurfiche en binnen de vastgestelde
termijn. Dit formulier is verkrijgbaar op het gemeentehuis en dient
met de nodige motivering, onder gesloten omslag en met de 
vermelding “cultuurprijs” overgemaakt te worden aan de cultuur -
functionaris. Dit kan ook digitaal naar de cultuurdienst gemaild 
worden. De formulieren kunnen gedownload worden op de website
van de gemeente. Aan de kandidaatstellers wordt in beide gevallen
een bericht van ontvangst gestuurd.
Opgelet: de kandidatuurstelling moet passen op de kan didatuurfiche
(2 pagina’s). Bijlagen zijn niet toegelaten. 

6. De fiches voor kandidatuurstelling moeten uiterlijk op 22 september
2014 binnen zijn op de cultuurdienst.

III. De jury.
7. De jury is samengesteld uit:

- De bestuursleden van de cultuurraad (het dagelijks bestuur)
- De schepen van cultuur
- De andere stemgerechtigde leden van de cultuurraad

8. Het dagelijks bestuur van de cultuurraad organiseert de verkiezing
volgens het intern reglement. Er mag slechts één stem per stem -
gerechtigde uitgebracht worden. Alle stemmen worden samengeteld.
Bij ex-aequo geven de stemmen van het dagelijks bestuur en de 
schepen van cultuur de doorslag. Is er dan nog een ex-aequo, geeft
de stem van de voorzitter de doorslag. 

9. Een vereniging die de cultuurprijs gewonnen heeft, is 10 jaar uit -
gesloten van kandidatuur voor een nieuwe cultuurprijs. Een fysische
persoon kan slechts eenmaal de cultuurprijs winnen.

10. Elk aanwezig jurylid zal de kandidaturen beoordelen aan de hand van
verschillende criteria:
- de voorstellingstekst van elke kandidaat
- de meerwaarde voor het socio-culturele leven in Rijkevorsel
- de motivatie
- het aantal jaren activiteit in de gemeente
- het aantal jaren activiteit buiten de gemeente
- de uitstraling binnen de gemeente
- de uitstraling buiten de gemeente

IV. De bekendmaking van de laureaten.
11. De prijsuitreiking heeft plaats op vrijdag 14 november 2014 om 20

uur in de raadzaal van het gemeentehuis.

De sportclubs zijn goed bezig in Vlaanderen en dus ook
zeker in Rijkevorsel. Dankzij motiverende mensen, een
goede begeleiding en een sterke infrastructuur floreren
onze clubs meer dan ooit.
Met de boodschap ‘Sportclubs zijn goed bezig’ willen wij
onze waardering voor de clubwerking in al haar facetten
permanent in de kijker plaatsen. Letterlijk, in ‘Goed
Bezig’-kaders. Er reizen momenteel 40 fotokaders door
heel Vlaanderen van sportclub naar sportclub. De sport-
clubs geven de kaders zelf door aan de gemeentelijke
sportdienst of aan een andere sportclub - misschien wel
jouw club. De sportclubs poseren zelf in de ‘Goed Bezig’-
fotokaders en sturen ons hun leuke foto’s door. Wij 
zetten de foto’s online zodat iedereen kan zien hoe goed
de clubs wel bezig zijn. Bovendien kunnen de clubs een
waardebon van € 250 winnen.
Meer informatie omtrent deze actie vind je op
www.sportclubszijngoedbezig.be! 

CULTUURPRIJS RIJKEVORSEL 2014

SPORTCLUBS RIJKEVORSEL
ZIJN GOED BEZIG !
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EEN PROGRAMMA VOL PLEZIER
VOOR ONZE TIENERS :

ZOMER 2014
Ook dit jaar heeft speelpleinwerking Kiekeboe weer tal van leuke,

uitdagende activiteiten gepland voor onze Rijkevorselse tieners

(12 tot 18 jaar).

Kijk snel hiernaast om ze allemaal te ontdekken!!

Wil je graag meedoen met één van deze knallende activiteiten?

Of heb je nog vragen? Spring dan gerust eens binnen op de

jeugddienst (in het klooster naast het gemeentehuis), stuur een

mailtje of geef ons een belletje.

Ook via onze Facebookpagina staan wij je graag te woord.

Wij wensen onze tieners alvast een spetterende en zonnige

vakantie toe en hopelijk mogen we jullie deze zomer allemaal

verwelkomen!

ATTRACTIEDAG AAN DE VALK - 22 AUGUSTUS 2014
Op vrijdag 22 augustus organiseert Kiekeboe in samenwerking

met de Gezinsbond een grootse Attractiedag in sportcentrum 

De Valk. Dit is een toffe speeldag met onder andere verschillende

uitdagende springkastelen, een ballenbad, een hindernissen -

parcours, een schminkstand, ponyrijden, handboogschieten en

nog heel veel meer.

In de namiddag verwachten we circusartiest De Charel die ons

meeneemt naar de grappige wereld van het circus. Het belooft

een grappige, magische show te worden met heel veel interactie

met het publiek!!

De boterhammendoos mag die dag thuisblijven want alle 

kinderen worden getrakteerd op lekkere frietjes met een curry-

worst.

De Attractiedag start om 9.30 uur aan sportcentrum De Valk. We

willen jullie vragen om je kinderen rechtstreeks naar daar te 

brengen. Kinderen die vooraf nog opvang nodig hebben, kunnen

hiervoor terecht in de Kinderclub. Rond de klok van 16.30 uur, als

alle kindjes hun ballon voor de ballonwedstrijd loslaten, wordt

deze spektakeldag definitief afgesloten. Kinderen die nog na-

opvang nodig hebben, kunnen dan nog terecht in de Kinderclub.

Inschrijven kan via speelpleinwerking Kiekeboe of via de Gezins-

bond (May Hendrickx, Veldstraat 61, 03 314 77 51).
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Op donderdag 28 augustus van 17.00 tot 19.00 uur kun je een kijkje komen nemen in onze Kinderclub! 

Onze begeleidsters van de Kinderclub nemen je dan mee op verkenningstocht in ons speelparadijs.

Dus wil je graag een stukje van de Kinderclubwereld zien? Kom dan zeker eens een kijkje nemen! 

Ook zullen dan de foto’s genomen tijdens speelpleinwerking Kiekeboe te bewonderen zijn!

MEER INFO? Kinderclub Rijkevorsel

Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel

kinderclub@rijkevorsel.be - 03 340 00 56

Ken jij al onze Rijkevorselse speelterreinen nog

niet? Trek dan deze zomer op verkenning, samen

met onze speelhelden Aapje Rijk en Kikje Vors en

maak kans op één van onze fantastische prijzen!!

Vanaf 1 juli tot en met 15 september kun je gratis

een boekje komen afhalen bij de jeugddienst, 

de bib of aan het onthaal van het gemeentehuis.

In dit boekje staat een (optionele) fietsroute

langs de verschillende speelterreinen, allerlei

leuke speeltips van Aapje Rijk en Kikje Vors 

en natuurlijk ook een fotozoektocht, met foto’s

die getrokken werden op de verschillende speel-

terreinen. Breng dit boekje voor 1 oktober 

ingevuld binnen en maak kans op één van onze

fantastische prijzen!!

Een zomer vol speel- en zoekplezier 

gegarandeerd!

OPENDEURDAG IN DE KINDERCLUB - 28 AUGUSTUS 2014

FOTOZOEKTOCHT RIJKEVORSELSE SPEELTERREINEN



Op de donderdagen 3, 10, 17, 24 en 31 juli 2014 wordt
er in Rijkevorsel centrum op de parking opnieuw 
gefeest. Zoals vorige jaren wordt aldaar Rijkevorsel
Swingt georganiseerd. Op parking zuid zullen ver -
schillende groepen optreden waaronder ook groepen uit
Rijkevorsel.
Het dorpscentrum en parking zuid worden volledig
verkeersvrij gemaakt aangezien er weerom heel wat volk
verwacht wordt. In het verleden is deze organisatie
steeds vlekkeloos verlopen. Wegens het toenemend 
succes van het dorpsfeest zal er ook dit jaar bescheiden
toezicht uitgeoefend worden door de lokale politie.
Vanaf de rotonde tot aan de Bochtenstraat is het 
centrum op elke donderdag van juli volledig afgesloten
voor het verkeer en dit telkens vanaf 18.30 uur tot 01.00
uur. Gepaste omleidingen worden ingesteld. Maak daar
gebruik van. 

Aangezien fase 1 en fase 2 samen uitgevoerd worden, zal
de rijbaan N14 (Hoogstraatsesteenweg en Gammel)
volledig opengesteld worden voor het verkeer en dit
vanaf zaterdag 12 juli 2014.
Na het bouwverlof zal het gedeelte van Kleine Gammel
(tussen de kruispunten Gammel en Heesbeekweg)
aangepakt worden. 
Tot het bouwverlof blijven de huidige omleidingen van
toepassing. Dit wil zeggen dat het doorgaand verkeer
rijrichting Hoogstraten enerzijds verloopt via Bolksedijk
en Wortel. Anderzijds via Sint-Lenaartsesteenweg en
Sint-Lenaarts. Deze omleidingen dienen gebruikt te
worden in beide richtingen.
Al de andere wegen (kleine gemeentewegen) zijn enkel
bestemd voor plaatselijk verkeer. Wel stelt de politie vast
dat deze wegen veelvuldig gebruikt worden als sluikweg.

Om het verkeer te normaliseren werden er, zoals in de
Klaterstraat en Bergsken, beperkingen op tonnage en
éénrichtingsverkeer ingesteld. 
De politie heeft vastgesteld dat onbekenden verkeers -
borden hebben verwijderd en verplaatst waardoor het
verkeer in de war werd gestuurd. Hierdoor ontstonden
er levensgevaarlijke situaties. Dergelijke daden worden
niet gerangschikt onder vandalisme maar zijn daden van
verkeerssabotage. Dit is een wanbedrijf dat bestraft
wordt met correctionele straffen waaronder zelfs 
gevangenisstraffen en hoge geldboetes.
Let op : door het wegnemen, verwijderen of verplaatsen
van verkeersborden kun je hoofdelijk aansprakelijk
gesteld worden indien er hierdoor (dodelijke) ongevallen
zouden gebeuren. Blijf eraf en meld tekortkomingen bij
de politie.

Te Wortel wordt er op maandag 14 juli 2014 een wieler-
wedstrijd georganiseerd waarbij de renners ook over het
grondgebied van Rijkevorsel rijden. Ter hoogte van
Keirschot zal vanaf 14.30 uur tot 18.15 uur verkeers -
hinder zijn ten gevolge van deze wedstrijd. 

NV De Scheepvaart zal van 14 juli tot en met 18 juli 2014
onderhoudswerken uitvoeren aan de brug ‘Sluis 1’ in
Sint-Jozef. De brugvloer en de uitzetvoegen van de brug
worden vervangen. Aansluitend zal NV De Scheepvaart
ook een algemeen onderhoud uitvoeren.
Door de onderhoudswerken zal het wegverkeer onder-
broken worden vanaf 14 juli omstreeks 8.00 uur tot en
met 18 juli omstreeks 16.00 uur. Doorgang van fietsers
en voetgangers kan enkel verleend worden indien hun
veiligheid niet in het gedrag komt. Het verkeer op de
Vlimmersebaan wordt omgeleid via de Gansheideweg en
Looiweg. Voor het verkeer vanuit Stevennekens geldt
een omleiding via De Parre, Looiweg en Gansheideweg.
De duur van deze onderbreking kan verlengd of verkort
worden naargelang de vordering van de werken.

TE VERWACHTEN VERKEERSHINDER

RIJKEVORSEL SWINGT

WEGENWERKEN
HOOGSTRAATSESTEENWEG - GAMMEL

WIELERWEDSTRIJD

14-18 JULI : WERKEN AAN SLUIS 1
IN SINT-JOZEF
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Op 26 juli 2014, (tijdens de kermis aldaar) wordt een
criterium georganiseerd voor wielertoeristen uit Rijke -
vorsel.
De wedstrijd zal doorgaan op 26 juli vanaf 19.15 uur tot
21.00 uur op een volledige verkeersvrije omloop.
De omloop betreft : Start en aankomst Sint-Jozef, 
Essenweg, Uitbreidingsstraat, Pioenstraat, Hoogstraat,
Scherpengeertstraat, Eikendreef, Zwartvenstraat, Hoge
Heide weg en Sint-Jozef.
Omwonenden worden in kennis gesteld van de verkeers -
hinder. Omleidingen worden gesignaleerd en er is 
politietoezicht. 

De jaarlijkse kermis gaat van start op zaterdag 26 juli
2014. De rijbaan Sint-Jozef, tussen de kruispunten met
Hoge Heideweg en Scherpengeertstraat zal, vanaf 23 juli
tot de nakermis op zondag 3 augustus 2014, afgesloten
worden voor alle doorgaande verkeer. 
Het doorgaande verkeer zal in eerste instantie omgeleid
worden via  Hoge Heideweg, Beersebaan en Eikendreef
en dit in beide rijrichtingen. 

Door judoclub “De Bres”wordt op  zaterdag 2 augustus
2014 weer een triatlon georganiseerd rondom St-Jozef.
Dit omvat zwemmen (in het kanaal Dessel- Schoten)
fietsen en lopen.
Het fietsparcours : Sint-Jozef, Lange Kwikstraat,
Rijkevorselbaan (= Beerse), Beersebaan, Hoge Heideweg,
Oude Goorstraat, Stevennekens, De Parre, Looiweg,
Gansheideweg, Vlimmersebaan, Kievitsheide, Zuider -
dijk, nieuwe brug, Sint-Jozef, Meir en Pastoor 
Lambrechtsstraat.
Het loopparcours : Pastoor Lambrechtsstraat, Venweg,
Scherpengeertstraat, Poelberg, bos, Hoge Heideweg, 
Uitbreidingsstraat, Pioenstraat en terug Pastoor 
Lambrechtsstraat.
De start wordt gegeven om 17.00 uur en de laatste deel-
nemer zal ongeveer om 19.00 uur aankomen.
Het fiets- en loopparcours zal verkeersvrij gehouden
worden wat toch enige verkeershinder zal teweeg-
brengen. Volg de aanwijzingen van de signaalgevers en
de bevelen van de politie.

Kruiwagencross Kleine Gammel 
Op 17 augustus 2014 vanaf 13.00 uur tot 18.00 uur 
zal  er verkeershinder zijn op Kleine Gammel ter 
gelegenheid van de jaarlijkse kruiwagencross. 

Rijkevorsel kermis wordt ook dit jaar ingezet met een
proloog voor wieler toeristen op vrijdag 29 augustus
2014. De proloog start dit jaar aan de Hoek, Oostmalse -
steenweg, Lozenhofstraat, Helhoekweg, Leliestraat,
Prinsen pad terug naar Dorp en Hoek.
Dit parcours zal volledig verkeersvrij gemaakt worden
vanaf 18.30 uur tot 21.00 uur. Gepaste omleidingen
zullen gesignaleerd worden. 

Er worden ter gelegenheid van Rijkevorsel kermis 
2 wielerwedstrijden gepland in het centrum op zaterdag
30 augustus 2014.
Een wedstrijd voor wielertoeristen om 13.00 uur en om
14.45 uur de wedstrijd voor nieuwelingen van 15.00 uur
tot 17.00 uur.
De renners vertrekken in het Dorp, via de rotonde naar
de Molenstraat, Bergsken, Heerbaan, Merret, oversteken
St-Lenaartsesteenweg, Torendries, Oude Baan, Helhoek,
Helhoekweg, Lozenhofstraat, Oostmalsesteenweg en via
Hoek terug naar Dorp. Deze omloop zal volledig
gesignaleerd worden als éénrichtingsstraat. Verkeer
tegen de rijrichting van de renners is verboden. Op de
gehele omloop geldt er een parkeerverbod en auto -
verkeer mag enkel op het parcours rijden in dezelfde 
rijrichting als de renners.
Eerste vertrek is voorzien om 13.00 uur en de aankomst
van de laatste renner is gepland omstreeks 17.00 uur.
Gelieve de aanwijzingen van de signaalgevers en de
bevelen van de politie nauwgezet op te volgen zodat deze
wedstrijden vlot en veilig kunnen verlopen.

Op vrijdag 29 augustus 2014  vanaf 17.00 uur (bij het
starten van de proloog) zal het dorpscentrum afgesloten
worden voor alle verkeer. De rotonde blijft toegankelijk.

SPEK- EN EIERENFEESTEN

TRIATLON SINT-JOZEF

KERMIS SINT-JOZEF

PROLOOG - 29 AUGUSTUS 2014

KERMISKOERSEN - 30 AUGUSTUS 2014

KERMIS RIJKEVORSEL CENTRUM

WIELERWEDSTRIJD SINT-JOZEF
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Het centrum, vanaf kerk tot aan de Hoek, blijft voor -
behouden voor de kermisbezoekers.

ALLE DOORGAAND VERKEER MOET DE 
OMLEIDINGEN VOLGEN.

Omleidingen voor het doorgaand verkeer worden 
gesignaleerd. In 2014 is het dorpscentrum volledig
afgesloten voor alle verkeer vanaf vrijdag 29 augustus
tot en met dinsdag 2 september te 24.00 uur. 
Het dorpscentrum blijft afgesloten ook op uren dat er
geen kermisactiviteiten zijn in het dorpscentrum. 

INFO : Steeds stelt de politie vast dat vele autobestuur-
ders de aanwijzingsborden (omleidingen) gewoon
negeren met als gevolg dat zij iets verderop verplicht zijn
om terug te keren. Volg tijdig de aanwijzingen zodat je
jezelf niet klemrijdt in het centrum van Rijkevorsel. 

Op zondag 31 augustus 2014 passeert Schakel Noord
weerom doorheen Rijkevorsel.
Duizenden deelnemers zullen deelnemen en dit kan
enige moeilijkheden opleveren aangezien de fietsers zich
op de omleidingwegen van de jaarlijkse kermis moeten
begeven.
De Lokale Politie zal het verkeer in goede banen leiden
en aangepaste signalisatie zal geplaatst worden.    

Sinds 1 juni 2014 hebben we in de wijkpost Rijkevorsel
een nieuwe wijkagent, inspecteur Luc Vannuffelen. Hij
vervangt Cabanier Nicole die vanaf 1 juli 2014 in de
hoofdpost te Hoogstraten gaat werken als inspecteur 
interventie .

Luc is woonachtig te Brecht. Sedert 1989 was hij tewerk-
gesteld bij de gemeentepolitie van Hoogstraten als wijk-
agent van Meer en Meerle. Vervolgens heeft Luc 
9 jaar op de noodcentrale 101 als dispatcher in het 
communicatiecentrum te Antwerpen gewerkt.

De wijk Rijkevorsel Sint-Jozef is momenteel zijn werk-
terrein.

Luc Vannuffelen, evenals de andere wijkinspecteurs, zijn
bereikbaar op het politiebureau, Molenstraat 5 te 
Rijkevorsel tijdens de openingsuren. 
- Tel : 03 340 00 40
- GSM 0498 87 88 06
- Fax 03 340 00 71
- Mailadres : info@politienoorderkempen.be
Er kan steeds gebeld worden voor een afspraak ten huize
of op het politiebureau buiten de openingsuren. 

NIEUWE WIJKAGENT

SCHAKEL NOORD

DATUM GEPLANDE OCMW-RAAD :
DONDERDAG 21 AUGUSTUS 2014 - 20 uur

SOCIALE DIENST
UW OPEN DEUR NAAR INFORMATIE

EN HULPVERLENING

Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
Tel. 03 340 39 65  - ocmw@ocmwrijkevorsel.be
  Openingsuren Centrum :
  maandag t/m donderdag   8.30 - 12.15 u       13.00 - 17.00 u
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  vrijdag                              8.30 - 13.15 u

Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel (Sint-Jozef)
Tel. 03 340 00 95
  Openingsuren Sint-Jozef :
  maandagavond                                               17.30 - 19.30 u
  dinsdag en donderdag       10.00 - 12.00 u
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Reeds vele jaren is er in Rijkevorsel een Minder Mobiele
Centrale actief, waarbij vrijwilligers met hun eigen
wagen minder mobiele mensen naar hun plaats van 
bestemming brengen tegen een kilometertarief dat 
momenteel €0,30 per kilometer bedraagt.

Toch zijn er vaak nog mensen die niet aan de voor -
waarden voldoen om lid te worden van deze Minder 
Mobiele Centrale en die zich toch niet zelfstandig 
kunnen verplaatsen. In zo’n situatie kun je gebruik
maken van Rolmobiel. Deze dienst brengt je van je thuis
tot naar de plaats van bestemming zodat een dokters -
bezoek, een familiebezoek, een raadpleging bij de tand-
arts, een bezoek aan de cinema,... terug mogelijk wordt. 

De manier van werken verschilt wel met die van de plaat-
selijke Minder Mobiele Centrale en ook de voorwaarden
om hiervan gebruik te maken zijn anders. Om gebruik
te maken van de Rolmobiel moet je een mobiliteits -
beperking hebben, maar is er geen inkomensvoorwaarde
om hier gebruik van te mogen maken. Ook rolstoel -
gebruikers die niet of moeilijk gebruik kunnen maken
van de MMC, kunnen beroep doen op de Rolmobiel.  

Ook de financiële regeling verschilt nogal met deze van
de MMC. En die regeling is dan nog verschillend al naar-
gelang je wel of geen rolstoelgebruiker bent.

Wens je meer informatie over deze Rolmobiel ? Neem
dan contact op met de Rolmobiel op het telefoonnum-
mer 014 57 24 40 of per fax op het nummer 014 58 73
00.  Het secretariaat is gevestigd in de Dr. Van de Perre-
straat 218a te 2440 Geel.

Vooraleer een eerste maal gebruik te kunnen maken van
deze dienst dien je je voornaamste persoonsgegevens
door te geven, waarna je een klantnummer krijgt.
Reserveren kan dan op het e-mailadres :
aanvraag.rolmobiel@iok.be. 
Dringende vragen of annulaties dienen dan weer gericht
te worden naar het adres : permanentie.rolmobiel@
iok.be

De Rolmobieldienst is te bereiken elke werkdag tussen
9.00 uur en 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur

Heel wat mensen bestellen tijdens de zomermaanden
mazout, propaangas of petroleum (type C), gewoon
omdat de tank leeg is of als reserve tegen het najaar. 

Indien je aan de voorwaarden voldoet, en je dit kalender -
jaar nog geen (maximale) tussenkomst hebt ontvangen
voor deze verwarmingsmiddelen, dan kun je ook nu nog
een aanvraag doen. Belangrijk is om de aanvraag te doen
binnen de 60 dagen na levering.

Je dient zeker volgende documenten mee te brengen :
- de leveringsfactuur;
- je eigen identiteitskaart en die van al de inwonende

meerderjarige gezinsleden.
- een klever van de mutualiteit van alle gezinsleden
- je laatst ontvangen aanslagbiljet in de personen -

belasting en je laatst ontvangen aanslagbiljet in de
onroerende voorheffing (kadastraal inkomen)

Verdere inlichtingen en aanvraag : 
OCMW sociale dienst, Prinsenpad 27, 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65. 

ROLMOBIEL : DIENSTVERLENING
AANGEPAST VERVOER IN DE KEMPEN

DE VERWARMINGSTOELAGE IN 2014

Nationale Feestdag
21 juli 2014

Tomatensoep met balletjes

Vlaamse stoverij met Westmalle bier,
zomers slaatje en frietjes

Kempische rijstpap 

Inschrijven voor 4 juli 2014 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

10,50
euro
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Dagopvang NOAH, een initiatief van het OCMW 
Merksplas en Familiehulp, opende haar deuren op 16 
december 2013. NOAH is een kleinschalig dag -
verzorgingshuis en biedt opvangmogelijkheden voor
personen met een zorg behoefte. De mensen kunnen er
samen met een ver zorgende een gezellige dag door -
brengen. Zowel in de voor- als in de namiddag worden
er activiteiten georganiseerd.
Inwoners van Merksplas en omringende gemeenten zijn
welkom!
NOAH is gelegen in een seniorenflat op het Driesplein 2
bus 24, Merksplas en is open van maandag tem vrijdag
van 8.45u tot 16.15u. Ook tijdens de maanden juli en 
augustus blijven onze deuren dagelijks open, behalve op
de feestdagen maandag 21 juli en vrijdag 15 augustus.
Mensen met opvangproblemen zijn van harte welkom.
De coördinator komt vrijblijvend langs voor een intake-
gesprek. Of wil je graag een kijkje komen nemen, dan
kan dit ook na een afspraak.
Coördinator, Annick Peeters, is bereikbaar op het 
telefoonnummer 014 40 33 40 of via mail turnhout@
familiehulp.be 

NOAH, TIJD VOOR 
EEN ’ZORGELOZE’ VAKANTIE ...

VERJAARDAGSFEESTJES
RUSTHUIS ’PRINSENHOF’

WOENSDAG 2 JULI 2014
FRAMBOZENBAVAROIS MET COULIS EN KOFFIE

WOENSDAG 6 AUGUSTUS 2014
VERJAARDAGSTAART EN KOFFIE

WOENSDAG 3 SEPTEMBER 2014
DAME BLANCHE EN KOFFIE

IN DE POLYVALENTE RUIMTE VAN HET WOONZORGCENTRUM PRINSENHOF

INSCHRIJVEN OP HET SECRETARIAAT VAN HET RUSTHUIS

2,50 EURO

Moederdagmenu
15 augustus 2014

Aspergesoep met eigen garnituur

Varkenshaasje, graanmosterdsaus,
Princessebonen en kerstomaten, kroketten

Huisbereide tiramisu

Inschrijven voor 31 juli 2014 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

14,50
euro

Kermismenu
31 augustus 2014

Kippensoep

Rosbief met erwten en wortelen
Kroketten

Chocolademousse

Inschrijven voor 14 augustus 2014 op het secretariaat van het rusthuis. 
Gelieve u aan tafel te begeven tussen 11.30 uur en 12.00 uur. 

Maximum 35 externe inschrijvingen.

13,50
euro

RIJKEVORSELSE WIELERTOERISTEN

NOORDERKEMPEN-
RIT  75 km

ZONDAG 27 JULI 2014 

Inschrijven : café Sport
Stevennekens 218 - St.-Jozef Rijkevorsel

vanaf 8u tot 10.30u
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Ondergrondse leidingen: duurzaam en veilig
In Rijkevorsel liggen er ondergrondse leidingen die aard-
gas vervoeren. Er is bewust voor vervoer per pijpleiding
gekozen omwille van de duurzaamheid en hoge veilig-
heidsgraad ervan in vergelijking met andere vormen van
transport. De beheerders van die vervoersleidingen zijn
verenigd in Fetrapi. Voor meer informatie kun je terecht
op de Fetrapi-website “www.fetrapi.be”.

Preventie voorop
Voor de veilige exploitatie van de leidingen gaan de 
beheerders in de eerste plaats preventief te werk. Zo 
inspecteren ze de leidingen om zeker te zijn dat ze in
goede staat blijven. En mocht er zich toch bijvoorbeeld
een lek voordoen, dan zijn zowel de beheerders als de
gemeente en de hulpdiensten voorbereid om efficiënt in
te grijpen. 

Werken in het vooruitzicht? Meld je plannen
Je moet altijd je plannen melden aan de netbeheerders
als je werken in het vooruitzicht hebt. Dat kan snel en
eenvoudig via de website van KLIP. Liggen er geen 
leidingen in de nabijheid, dan hoef je geen speciale voor-
zorgen te nemen. Als er wel leidingen in de nabijheid
liggen, dan bezorgen de netbeheerders de nodige 
plannen en instructies om beschadiging te vermijden. 

Wat als je iets vreemds opmerkt? 
Merk je in de buurt van een leiding iets abnormaals (bvb.
een vreemde geur, een abnormaal geluid, de bodem die
er anders uitziet) dan raden we dit aan: 
1. Rook niet en gebruik geen GSM in de onmiddellijke

omgeving 
2. Zoek beschutting, blijf binnen en sluit ramen en 

deuren, blijf uit de buurt van ramen (glas)
3. Bel daarna de hulpdiensten op 112 en wacht op hun

instructies 
4. Verifieer via radio, tv en/of teletekst of er instructies

worden doorgegeven door de lokale overheden

Vanaf september 2014 nieuw bij SPORT 4 FUN
De Indiaca club sluit zich aan bij SPORT 4 FUN. Deze
club bestaat al vele jaren en staat open voor dames vanaf
18 jaar tot ...  De spelregels van indiaca zijn ongeveer
hetzelfde als voor volleybal, het speelobject kan men best
vergelijken met een badmintonshuttle.
Meer informatie : nl.wikipedia.org indiaca.

Plezier en spelbeleving staan bij ons centraal. Er is geen
competitie aan verbonden. Heel de maand september
geven wij de mogelijkheid om op dinsdagavond vanaf
20.00 uur tot 21.30 uur kennis te maken met deze sport.
Wij spelen elke week (september tot en met juni) van 
8 uur tot half 10 in de sportzaal (Kuiperij) in Sint-Jozef
Rijkevorsel. 
Voor meer info : 0486 71 90 79
Contactpersoon : Jochems Nicole 

SPORT 4 FUN - OMNISPORTVERVOERSPIJPLEIDINGEN

pasar Rijkevorsel/Merksplas organiseert

FIETSTOCHT 
70 km - ZONDAG 10 AUGUSTUS 2014

het vertrek is om 10 uur aan het lindepaviljoen 
in Zoersel (Oostmallebaan 15)

men zorgt zelf voor pick-nick en drinken

Meer info bij L. Dalemans op tel. 014 63 33 81
KOM GERUST PROBERENIN SEPTEMBER GRATIS!
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Als milieubewuste gemeente kiezen wij samen met
Truvo Belgium, de uitgever van de papieren telefoon -
gidsen, voor een gezamenlijke verdeling van de telefoon-
boeken.

Uit onderzoek bleek dat 8 op 10 abonnees de gidsen thuis
willen blijven ontvangen. Om te voorkomen dat onze
boeken ook bedeeld worden aan niet-gebruikers, bieden
wij de mogelijkheid om zich uit te schrijven via een link
onderaan de startpagina van onze website : 
www.goudengids.be.

Personen die zich uitschrijven voor 27 juli 2014, met
vermelding van hun adres en telefoonnummer, zullen
bij de volgende bedeling geen exemplaar meer ont -
vangen. Met uitschrijvingen die ons bereiken na boven-
vermelde datum, zal pas volgend jaar rekening
gehouden kunnen worden.

Bovendien stellen wij je graag vanaf mei 2014 het e-book
van de goudengids.be voor. Deze applicatie is enkel voor
tablet en kan men downloaden via Google of Appstore.
De integrale gidsen werden gedigitaliseerd voor optimaal
gebruiksgemak en om de milieu-impact te verkleinen.
Ontdek de elektronische gidsen nu via deze link :
www.goudengids.be/ebook.

Hartelijk dank voor je milieuvriendelijke medewerking.

Judoclub De Bres organiseert op 2 augustus zijn 9de

recretiave triatlon waarbij men 400m zwemmen, 20 km
fietsen en 4 km lopen als parcours moet afleggen.
Elk jaar krijgen we nog steeds meer deelnemers aan de
start en in 2013 waren dit er 372 waarvan meer dan 40
sportievelingen uit eigen dorp !
Wij willen ook nog steeds het recreatieve karakter 
behouden en ondersteunen dit vooral door ook aparte
klassementen (-40 / +40j) van Rijkevorsel te maken en
een afzonderlijke wedstrijd voor trio’s te organiseren.
Toch blijven ook een aantal topsporters geïnteresseerd
in onze wedstrijd want het parcoursrecord wordt nog
jaar na jaar verbroken. Vorig jaar heeft Geert Lauryssen
uit Sint-Lenaarts bij de ’heren -40’ onze wedstrijd ge-
wonnen met een toptijd van 49 min 58 sec !
De meeste deelnemers zijn afkomstig uit de Kempen,
maar er blijven ook elk jaar deelnemers van de regio
Brugge, Brussel, Sint-Truiden en de streek van Utrecht
naar Rijkevorsel afzakken.

Praktisch
Inschrijvingen zijn mogelijk tot 25 juli via www.triatlon-
debres.be waar men ook alle andere praktische info en
voorlopige deelnemerslijst kan vinden.
Omwille van praktische en veiligheidsredenen, wordt de
wedstrijd voor de ’heren -40’ beperkt tot max. 200 deel-
nemers.
Ook daginschrijvingen blijven mogelijk op 2 augustus
in het gemeenschapscentrum vanaf 15.00 uur.

Programma
17.00 uur trio’s
17.05 uur heren -40 jaar
17.10 uur dames
17.15 uur heren +40 jaar
Prijsuitreiking omstreeks 19.30 uur

TRIATLON DE BRESUITSCHRIJVEN BEDELING GOUDEN GIDS
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Kinderen vanaf 4 jaar zijn welkom!
Benjamins (U6), miniemen(U8) en pupillen(U10), onze
jongste korfballers, zowel JONGENS als meisjes vanaf
2de kleuterklas t.e.m. 4de leerjaar, starten op vrijdag 22
augustus 2013 een nieuw seizoen.
Wil je uitzoeken of korfbal je sport is? Wil je op een
leuke, speelse manier aan sport doen? Kom dan met ons
meedoen! Maak gebruik van 3 gratis proeftrainingen 
telkens op vrijdag van 18.15 uur t.e.m. 19.30 uur aan de
nieuwe sporttereinen aan de Kruispad (naast sporthal
‘De Valk’). Kinderen en volwassenen (zowel JONGENS
als meisjes) vanaf 10 jaar die competitief of recreatief
willen korfballen, kunnen altijd starten in de bestaande
ploegen van Rijko korfbalclub.
Ook Rijko’s bewegingsschool staat te trappelen om een
nieuwe lessenreeks te starten. De allerjongsten, jongens
en meisjes van de 2de en 3de kleuterklas zijn welkom
vanaf zaterdag 20 september in de turnzaal van ‘De Weg-
wijzer’, Leopoldstraat te Rijkevorsel. Samen lopen, 
rollen, springen,vangen,... kortom veel beweging! En dit
gedurende 10 weken op zaterdag van 10.00 uur t.e.m.
11.00 uur.
Meer info en de contactpersonen van onze club vind je
op www.rijko-korfbal.be of stuur een mailtje naar
rijko@korfbal.be en we contacteren je zo snel als 
mogelijk.

Je stort 12 euro op rekeningnummer BE14 8601 1076
4783 - De Nieuw Brug - 2310 Rijkevorsel met 
vermelding van naam en adres.
Of je stuurt een mailtje naar ons secretariaat met je
naam en adres en één van onze medewerkers komt dan
bij je langs om het abonnement te regelen. Mailen naar:
contact@denieuwbrug.be. Of je doet een telefoontje naar
Tom Verhoeven, 0495 93 06 57.

Of je steekt een envelop met
je naam en adres en 12 euro
in de brievenbus van: 
- Björn Sillis

Kasteelweg 12 
- Marc Simons

Eekhofstraat 50
- Tom Verhoeven

Vinkenpad 42
- Jan Ooms

Drijhoek 32 bus 0202
- Fanny Van Gestel             

Oostmalsestwg 129    
Gewoon doen!

RIJKO RIJKEVORSEL EN BEWEGINGS-
SCHOOL STARTEN EEN NIEUW SEIZOEN

DE BRUG : HOE ABONNEREN ?
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RIJKEVORSEL

20
14 SWINGT

Elk optreden start rond 19u en eindigt rond 01u
Inkom gratis  • Springkasteel voorzien voor de kinderen

voorprogramma : Wulf of Collision
hoofdprogramma : Black Alley

donderdag

3
juli 2014

voorprogramma : Pagan Baby
hoofdprogramma : Feel-Good !

donderdag

10
juli 2014

voorprogramma : Monkey Punks
hoofdprogramma : Roomservice

donderdag

17
juli 2014

voorprogramma : The Zoomatics
hoofdprogramma : Rockenbach

donderdag

24
juli 2014

voorprogramma : All Fair View
hoofdprogramma : Frimout

donderdag

31
juli 2014
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3 juli • Rijkevorsel Swingt : 19.30 uur : Wulf of Collision - 21.00 uur : Black Alley. Dorpsplein.

4 juli • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 tot 16.00 uur, iedereen welkom, gratis.
Meer info : 0474 31 25 67

6 juli • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, van 8.00 tot 12.00 uur, inkom gratis.

9 juli • Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 tot 17.00 uur.
• Cultuurdienst i.s.m. Vlaamse Kring Rijkevorsel : De cinema komt naar je toe : De Leeuw van Vlaanderen, 

Het Klooster, 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Diversen.

10 juli • Rijkevorsel Swingt : 19.30 uur : Pagan Baby - 21.00 uur : Feel Good. Dorpsplein.

11 juli • Schildersclub Artistic : Schilderen, Het Klooster, van 13.00 tot 18.00 uur, iedereen welkom, gratis.
Meer info : 0474 31 25 67.

13 juli • VVV-Toerisme Rijkevorsel : Piperband Pagus Wasia Pipes & Drums. Molenterrein, vanaf 19.00 uur. 
Meer info : rubriek VVV.

• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : De stenen bergmolen in werking. Kom kennismaken met 
dit uniek draaiend erfgoed en het oude molenaarsambacht. Elke 2de en laatste zondag van de maand 
wordt er in deze prachtige gerestaureerde windmolen terug graan gemalen. 
Gratis te bezoeken van 10 tot 17 uur. www.stenenbergmolen.be.

17 juli • Rijkevorsel Swingt : 19.30 uur : Monkey Punks - 21.00 uur : Roomservice. Dorpsplein.

18 juli • Schildersclub Artistic : Schilderen, Het Klooster, van 13.00 tot 18.00 uur, iedereen welkom, gratis.
Meer info : 0474 31 25 67

19 juli • VVDH Kringroep Rijkevorsel : Siegershow (Merksplas). Meer info : rubriek Diversen.

24 juli • Rijkevorsel Swingt : 19.30 uur : The Zoomatics - 21.00 uur : Rockenbach. Dorpsplein.

25 juli • Schildersclub Artistic : Schilderen, Het Klooster, van 13.00 tot 18.00 uur, iedereen welkom, gratis.
Meer info : 0474 31 25 67.

26 juli • Kermis Sint-Jozef Rijkevorsel

27 juli • Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 tot 17.00 uur.
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 tot 16.30 uur.
• Kermis Sint-Jozef Rijkevorsel
• Rijkevorselse Wielertoeristen : Noorderkempenrit 75 km. Inschrijven in café Sport, Stevennekens 218 

vanaf 8.00 uur tot 10.30 uur.
• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : Molenzondag provincie Antwerpen. De stenen bergmolen

in aktie. Kom kennismaken met dit uniek draaiend en werkend erfgoed en het oude molenaarsambacht. 
Malen met windkracht van graan tot meel van 10 tot 17 uur. Gratis te bezoeken. www.stenenbergmolen.be

28 juli • Kermis Sint-Jozef Rijkevorsel

29 juli • Kermis Sint-Jozef Rijkevorsel

31 juli • Rijkevorsel Swingt : 19.30 uur : All Fair View - 21.00 uur : Frimout. Dorpsplein.

1 augustus • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 tot 16.00 uur, iedereen welkom, gratis..
Meer info : 0474 31 25 67

2 augustus • De Bres : recreatieve triatlon Sint-Jozef Rijkevorsel. Info : rubriek Diversen, www.triatlondebres.be.

3 augustus • Ruilclub Rijkevorsel : Turnzaal Sint-Luciaschool Banmolenweg, 8 tot 12 uur, inkom gratis.

8 augustus • Schildersclub Artistic : Schilderen, Prinsenhof, van 13.00 tot 18.00 uur, iedereen welkom, gratis.
Meer info : 0474 31 25 67.

• Spek- en eierenfeesten : Jokken. Vanaf 20 uur in de feesttent te Kleine Gammel.

9 augustus • Spek- en eierenfeesten : Spek- en eierenfuif met DJ’s 2 OF A KIND, feesttent te Kleine Gammel.
• Gemeentebestuur i.s.m. Heemkundige Kring, de Oud-Strijders en VVV-Toerisme :

Tentoonstelling ’Leven met de Groote Oorlog 1914-1918’, Aster Berkhofmuseum, van 10.00 tot 17.00 uur.
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10 augustus • VVV-Toerisme Rijkevorsel : Border Collie’s van ’t Laerhofstee, Molenterrein, vanaf 13.00 uur.  
Meer info : rubriek VVV.

• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : De stenen bergmolen in werking. Kom kennismaken met 
dit uniek draaiend erfgoed en het oude molenaarsambacht. Elke 2de en laatste zondag van de maand 
wordt er in deze prachtige gerestaureerde windmolen terug graan gemalen. 
Gratis te bezoeken van 10 tot 17 uur. www.stenenbergmolen.be.

• Gemeentebestuur i.s.m. Heemkundige Kring, de Oud-Strijders en VVV-Toerisme : Tentoonstelling 
’Leven met de Groote Oorlog 1914-1918’, Aster Berkhofmuseum, van 10.00 uur tot 17.00 uur.

13 augustus • Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 tot 17.00 uur.
• Gemeentebestuur i.s.m. Heemkundige Kring, de Oud-Strijders en VVV-Toerisme :

Tentoonstelling ’Leven met de Groote Oorlog 1914-1918’, Aster Berkhofmuseum, van 13.00 tot 17.00 uur.

15 augustus • Spek- en eierenfeesten : Paaptornooi. Inschrijven vanaf 12.30 uur, spek-en-eierentent te Kleine Gammel.

17 augustus • Spek- en eierenfeesten : Kruiwagencross, vanaf 14.00 uur, Feesttent te Kleine Gammel. 
Meer info : zie rubriek Diversen.

22 augustus • Schildersclub Artistic : Schilderen, Het Klooster, van 13.00 tot 18.00 uur, iedereen welkom, gratis.
Meer info : 0474 31 25 67.

• Kiekeboe i.s.m. Gezinsbond : Attractiedag, De Valk. Meer info : rubriek Jeugd/Kinderclub.
• Gemeentebestuur i.s.m. Rijkevorsel Leeft vzw en de Rijkevorselse muziekverenigingen :

Concert 100 jaar Francis Bay, Gemeenschapscentrum, 20.00 uur. Meer info : zie rubriek Cultuur.

27 augustus • Gemeentebestuur i.s.m. Cultuurraad : Openluchtcinema “FC De Kampioenen”, De Wegwijzer.
Meer info : zie rubriek Cultuur.

28 augustus • Kinderclub : Opendeurdag, van 17.00 tot 19.00 uur. Meer info : rubriek Jeugd/Kinderclub.

29 augustus • Schildersclub Artistic : Schilderen, Het Klooster, van 13.00 tot 18.00 uur, iedereen welkom, gratis.
Meer info : 0474 31 25 67.

30 augustus • Kermis Centrum Rijkevorsel
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal 't Centrum Rijkevorsel vanaf 16.00 uur 

tot 20.00 uur. Ook koude schotel met brood, vidé met brood, croque monsieur, pannenkoeken en ijs
te verkrijgen. Mosselen en koude schotels ook om mee te nemen! 
Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be - 0472 55 65 76.

31 augustus • Kermis Centrum Rijkevorsel
• Heemkundige Kring : Opendeur Museum, Molenstraat 5, van 14.00 tot 17.00 uur.
• Aster Berkhofmuseum : Opendeur Museum, Kerkdreef 61, van 13.00 tot 16.30 uur.
• Schakel Noord : Fietshappening, Cementzakkenhut, kerkplein Sint-Jozef Rijkevorsel. 

Meer info : rubriek VVV
• Kon. Fanfare Vermaak na Arbeid : Jumbomosselenrestaurant in zaal 't Centrum Rijkevorsel vanaf 11.00 uur 

tot 20.00 uur. Ook koude schotel met brood, vidé met brood, croque monsieur, pannenkoeken en ijs 
te verkrijgen. Mosselen en koude schotels ook om mee te nemen! 
Meer info via http://www.vnarijkevorsel.be - 0472 55 65 76.

• Verenigde vrijwillige Rijkevorselse molenaars : Provinciale molendag. De stenen bergmolen in actie. 
Kom kennismaken met dit uniek draaiend en werkend erfgoed en het oude molenaarsambacht. 
Malen met windkracht van graan tot meel van 10 tot 17 uur. Gratis te bezoeken.
www.stenenbergmolen.be

• Gemeentebestuur i.s.m. Heemkundige Kring, de Oud-Strijders en VVV-Toerisme :
Tentoonstelling ’Leven met de Groote Oorlog 1914-1918’, Aster Berkhofmuseum, van 13.00 tot 16.30 uur.

DEADLINE

Aankondigingen van activiteiten in september 2014 moet je uiterlijk op 1 augustus 2014 
binnenbrengen of mailen naar communicatie@rijkevorsel.be. 

Het Schepencollege heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.
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Algemeen oproepnummer hulpdiensten
Politie                                                                                       101
Brand/Ongevallen/Dringend ziekenvervoer                  100 + 112
Lok. Politie Noorderkempen,                                   03/340.88.00

Vrijheid 13, 2320 Hoogstraten                          fax 03/340.88.01

Veilig Vrijenlijn                                                          078/15.15.15

Antigifcentrum                                                           070/245.245

AA Rijkevorsel                               0494/13.12.02 - 0477/77.98.45 

Brandwondencentra                                                  03/217.75.95
                                                                                   016/33.22.11

De Lijn                                                                        070/220.200
abonnementen                                                03/218.15.61/63/64
info over treinen (NMBS)                                          03/204.20.40
Lijnwinkel Turnhout,
Grote Markt (Stadhuis)                                             014/43.06.31

Rode Kruis Rijkevorsel: Hulpdienst                         0477/995.991
Uitleendienst, Rozenstraat 2H (17-19u, weekend gesl.)               
                                                                                 0499/35.65.40
Molenstraat 27                                                           03/314.60.13
Het Vlaamse Kruis (Marc De Seck)                         0475/23.24.58

Zelfmoordpreventie                                                   02/649.95.55

Kankerfoon, werkdagen 9-13u, maandag 9-19u       0800/15.802
Awel                                                                            03/235.00.00

Drug-hulpverleningsteam Turnhout                        014/42.30.50
ma. 14-22u, wo. 9-17u, vr. 13-17u

De DrugLijn (ma-vrij 10u tot 20u)                           078/15.10.20

Child Focus                                                                         116000

De Post - Klantendienst                                              022/012345

Pidpa gratis klantenservicelijn dag en nacht             0800/90300
Controle belastingen, 
Klein Veerle 103, 2960 Brecht                                 0257/93.450
loketten geopend elke werkdag tussen 9-12u

Vlaamse Infolijn                                                                      1700

Fed. Agentschap voor de Veiligheid 
van de voedselketen (weekdagen 9-17u)                   0800/13.550

TV-distributie defecten                                              015/66.66.66

Gemeentelijke diensten
- Gemeentehuis                                                         03/340.00.00
Fax                                                                           03/340.00.70

- Cultuurdienst                                                          03/340.00.37
- Sportdienst                                                              03/340.00.36
- Jeugddienst                                                             03/340.00.35
- Recyclagepark ’De Meiren’                                      03/340.00.88
Kringloopcentrum WEB                                           014/44.20.40
OCMW Centrum, Prinsenpad 27                              03/340.39.65
Fax                                                                           03/340.39.64
OCMW St.-Jozef                                                       03/340.00.95

      
Parochie St.-Willibrordus, Doelenpad 8                   03/314.61.00
Parochie St.-Jozef, Kerkdreef 61                               03/314.61.00
Woonzorgcentrum Prinsenhof, Helhoekweg 18      03/340.39.00
Serviceflats Prinsenhof, Prinsenpad 29
Fax                                                                             03/340.39.03
Rusthuis ’Den Brem’                                                 03/314.43.41

Politie                                                                         03/340.00.40
Molenstraat 5, Rijkevorsel
Fax                                                                              03/340.00.71

Brandweer, niet dringende oproepen                       03/314.46.60
Fax                                                                           03/314.17.20

Commandant                                                             03/297.56.54

PWA                                                                            03/340.00.58
Bibliotheek Centrum                                                03/340.00.51
Bibliotheek Aster Berkhof Sint-Jozef                        03/340.00.90
Kind en Gezin                                                             078/150.100
Kinderoppasdienst Gezinsbond, Klaterstraat 6        03/314.38.44
Onthaalouders Landelijke Kinderopvang                 03/314.81.56
Kinderclub Centrum                                                 03/340.00.56
Kinderclub St.-Jozef                                                  03/309.99.23
VVV-Toerisme Rijkevorsel              03/340.00.00 en 03/340.00.12

Belgacom storingen                                                   0800/22.700

Tele-Onthaal                                                                             106
Alg. nummer (werkdagen 8-20u) :
Elektriciteit, Aardgas                                                 078/35.35.34
Meteropneming                                                         078/78.97.89
Melden defect, storingen elekt. en gas                     078/35.35.00
Melden gasreuk                                                         0800/65.0.65
Defecte straatlampen                                                0800/ 63.5.35

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

WACHTDIENSTEN DOKTERS (www.wachtpost.be)

WACHTDIENSTEN TANDARTSEN

WACHTDIENSTEN APOTHEKERS (www.apotheek.be)

Centraal telefoonnummer wachtdiensten tandartsen : 0903/39.969
De wachtdienst geldt uitsluitend tijdens het weekend en op feestdagen, van 9u tot 18u en enkel voor dringende gevallen

24 uur op 24 : 0900/10.500 (0,50 EUR/minuut) of www.apotheek.be

WACHTDIENSTEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN
24 uur op 24 bereikbaar op 014/40.50.13

Tijdens weekends en feestdagen : - Dokter van wacht bereikbaar via centraal oproepnummer 014/410.410
- Wachtpost Campus Blairon (Steenweg op Gierle 100, Turnhout) Geopend tijdens weekend van vrijdagavond 20u t.e.m. 

maandagmorgen 8u en op feestdagen vanaf 20u de avond voor de feestdag tot 8u de ochtend na de feestdag

Tijdens de late avond en nacht in de week : Dokter van wacht uitsluitend telefonisch bereikbaar op het nummer 014/410.410


